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ESCOLAS DE VERAN 2020  
XUÑO, XULLO, AGOSTO E SETEMBRO (de luns a venres agás festivos) 

 

O programa “Escolas de verán 2020” consta de diferentes quendas con actividades temáticas que 
permitirán aos nenos e nenas participantes pasar un verán divertido ofrecendo unha alternativa de lecer e 
tempo libre. Tendo en conta a situación especial que estamos vivindo seguiranse os protocolos establecidos 
para a prevención do COVID-19.  

Cada quenda terá unha temática diferente pero en todas se traballará a educación en valores, a igualdade, as 
habilidades sociais e a intelixencia emocional. Despois deste tempo de confinamento  é fundamental poñer 
en valor a necesidade de relación social que teñen os nenos e nenas e para iso é necesario ofrecerlles 
oportunidades que lles permitan relacionarse con outros nenos/as e posibilitarlles ferramentas que lle 
permitan expresar e xestionar os sentimentos derivados da experiencia vivida. 

Do 22 ao 30 de xuño “COMEZA A AVENTURA”:  é o momento de atoparse de novo coas amizades polo que 
a través de diferentes actividades realizaremos unha viaxe a través das emocións, aprendendo a expresar e a 
xestionar o que sentimos e o que nos provoca este reencontro.  
Do 1 ao 10 de xullo “VIAXE AO PASADO”: temática que ten como finalidade coñecer de forma lúdica as 
diferentes épocas da historia e os acontecementos mais importantes.  
 Do 13 ao 17 de xullo  “EXPLORA O TEU VERÁN”: actividades e xogos centrados nunha temática eco- 
científica que ten como obxectivo coñecer e valorar o medio ambiente e converter aos mais cativos en 
pequenos inventores. 
Do 20 ao 24 de xullo “UNHA AVENTURA POR GALICIA”: Actividades e dinámicas centradas a coñecer a 
historia, arte e cultura da nosa comunidade.  
 Do 27 ao 31 de xullo “OLIMPIADAS EN COMPOSTELA”: obradoiros e xogos dirixidos a fomentar hábitos 
de vida saudábeis e a práctica de diferentes actividades deportivas.  
Do 3 ao 7 de agosto “UNHA VIAXE POLO MUNDO”: Temática dirixida a coñecer, aprender e valorar 
diferentes culturas dos cinco continentes e as súas tradicións con un enfoque multicultural.   
Do 10 ao 14 de agosto “A FÁBRICA DE XOGUETES”: nenos e nenas crearán os seus propios xoguetes a 
partir de diferentes materiais fomentando a reciclaxe e coñecerán xogos tradicionais de diferentes culturas.  
Do 17 ao 21 de agosto “AVENTURAS DE PAPEL”: actividades dirixidas en fomentar o gusto pola lectura e 
en traballar a educación en valores partindo de relatos e contos.  
Do 24 ao 31 de agosto “PEQUENAS ARTISTAS”: Actividade dirixidas a fomentar a creatividade de cada 
participante a través das artes plásticas e desenvolver o seu potencial artístico.  
Do 1 ao 9 de setembro “ABAIXO O TELÓN”: temática dirixida a traballar a creatividade e a expresión 
corporal relacionada con diferentes manifestacións artísticas como son a música, teatro e danza.  
 
Actividades:  

 Obradoiros manuais. 
 Baile e xogos musicais 
 Xincanas e grandes xogos de exterior 
 Actividades pre deportivas.  
 Xogos de auga 
 Obradoiros de teatro e animación á lectura 
 Obradoiros de educación en valores e de igualdade de xénero.  
 

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE ANPAS COMPOSTELA 
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CENTROS NOS QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA 

MES DE XUÑO , XULLO E SETEMBRO MES DE AGOSTO  

CEIP AS FONTIÑAS  CEIP DE VITE 

CEIP RAMON CABANILLAS CEIP QUIROGA PALACIOS 

CEIP DE ROXOS  

CEIP CARDEAL QUIROGA PALACIOS  

CEIP DE VITE  

         

O número máximo de participantes será de 72, en cada centro escolar, esixíndose un mínimo de 27 

participantes para abrir calquera das ubicacións, agás o centro de Roxos-Villestro que, pola súa situación 

fóra do casco urbano da cidade, ten asegurada a súa apertura cun mínimo de 18 participantes. 

O rateo de monitor-a por alumno-a será de 9 persoas, polo que o máximo de grupos será de 8 en calquera 

centro e o mínimo será de tres, agás o de Roxos-Villestro que será de dous grupos. 

En canto aos servizos complementarios (madrugadores e comedor), necesitarán así mesmo dun mínimo de 

18 participantes nos centros nos que se ofrezan, e será un dos criterios de agrupamento que se utilicen, 

prevalecendo por riba da opción preferente das familias. 

As familias que se inscriban no programa indicarán a orde de preferencia na utilización dos centros 

ofertados; pero serán os resultados da matrícula e a conveniencia organizativa da FANPA COMPOSTELA 

quen determinen cal será o centro de destino de cada nena ou neno matriculados. 

No caso de que se reciban máis solicitudes que prazas totais adxudicaranse mediante sorteo.  

HORARIOS 

 Actividades: 9:00 – 14:00 horas 
 Madrugadores: 7:45 –900 horas 
 Comedor: 14:00 – 16:00 horas 

 
DESTINATARIOS 

Nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos e que estiveran escolarizados no segundo 

ciclo de educación infantil ou en Educación Primaria durante o curso 2019/2020.  

Existe a posibilidade de participar mediante o programa de bolsas de Servizos Sociais do Concello de 

Santiago. As familias que vaian participar nesta condición  deben indicalo na inscrición das Escolas de verán 

marcando o apartado correspondente. Para ser beneficiario de ditas bolsas é necesario un informe favorable 

emitido polo departamento de Servizos Sociais previo ao comezo das actividades solicitadas, quedando a 

aceptación das inscricións condicionada á aprobación da bolsa por parte do Concello.  Tendo en conta isto é 

recomendable que as familias comproben antes da inscrición que compren os criterios para beneficiarse de 

ditas bolsas. Neste caso non será preciso cubrir os datos bancarios.  

PREZOS QUENDAS POR PARTICIPANTE: 
QUENDAS Activid. almorzo comedor QUENDAS Activid. almorzo comedor 

DO 22 AO 30 DE XUÑO 91 € 21 € 49 € DO 3 AO 7 DE AGOSTO 65 € 15 € 35 € 

DO 1 AO 10 DE XULLO   104 € 24 € 56 € DO 10 AO 14 DE AGOSTO 65 € 15 € 35 € 

DO 13 AO 17 DE XULLO  65 € 15 € 35 € DO 17 AO 21 DE AGOSTO 65 € 15 € 35 € 

DO 20 AO 24 DE XULLO  65 € 15 € 35 € DO 24 AO 31 DE AGOSTO 78 € 18 € 42 € 

DO 27 AO 31 DE XULLO  65 € 15 € 35 € MES COMPETO AGOSTO 250 € 60 € 150 € 

MES COMPLETO DE XULLO  250 € 60 € 150 € DO 1 AO 9 DE SETEMBRO 91 € 21 € 49 € 

*O prezo final da quenda de setembro está condicionada  á publicación do calendario escolar do curso 2020/2021 xa 
que o programa se realizará ata que comecen as clases.  
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PRAZOS E PRESENTACIÓN DE INSCRICIÓNS 

As inscricións  para participar na quenda de xuño deben enviarse por correo electrónico a santiago@actex.es 

antes das 14 horas do mércores 17 de xuño de 2020. Para inscribirse nas quendas de xullo, agosto e 

setembro o prazo remata o venres 19 de xuño.  

Xunto co formulario de inscrición deben enviar cuberta e asinada a declaración responsable 

relacionada coas medidas de prevención ante o COVID-19. 

TELF.  DE INFORMACIÓN: 691475060 

 

 

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID- 19 ACTIVIDADES DE LECER -  VERÁN 2020. 

1. Mantemento de instalacións  

 Materiais e produtos de limpeza  

- Luvas de látex ou nitrilo. 

- Mascara segundo postos e normativa.  

- Lixivia: Lixivia comercial de 50g/L: engadir 25 ml de lixivia en 1 litro de auga / Lixivia comercial de 

40g/L: engadir 30 ml de lixivia en 1 litro de auga.  

- En superficies nas que non se debe utilizar lixivia; utilizarase etanol ao 70%.  

- Resto de produtos de limpeza, desinfectantes e virucidas autorizados polo Ministerio de Sanidade.  

- Xabón.  

- Dispoñerase papeleiras para depositar panos e calquera outro material de refugallo. Estas papeleiras 

deberán ser limpadas de forma frecuente, e polo menos unha vez ó día. 

- Dispensador de xabón.  

- Dispensador de papel.  

 

 Protocolo de actuación  

- Levarase unha folla de rexistro de actuacións nos diferentes espazos do campamento rexistrando a 

hora, data e responsable da actuación.  

- Utilizaranse produtos de limpeza recomendados polas autoridades sanitarias e de acordo ás fichas de 

seguridade, respectando a súa dosificación. 

- Limpar con papel (no canto de con panos).  

- Logo de realizar a limpeza deberase efectuar hixiene de mans, cambio de roupa, e desfacerse de luvas e 

mascara nun colector destinado exclusivamente a iso.  

 

 Limpeza e desinfección de espazos comúns 

- Situar dispensadores de xel desinfectante e papel de mans. 

- Limpeza diaria dos espazos. 

- Aumentar a frecuencia de ventilación diaria dos espazos. 

- Desinfección diaria do resto de superficies facendo especial fincapé en pomos, varandas, pasamáns ou 

superficies tales como mesas...  

- Non se permitirá o uso libre das fontes de auga polos participantes. Os monitores encargaranse do 

enchido de cantimploras ou botellas seguindo as medidas de hixiene e desinfección indicadas.  

 

 Limpeza e desinfección de baños e aseos  

- Situar dispensadores de xel desinfectante e papel de mans. 

- Duplicar, como mínimo, a limpeza dos inodoros, con especial fincapé e frecuencia naqueles que estean 

accesibles en zonas comúns ou de actividade. 

 

mailto:santiago@actex.es
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 Material de actividades  

- Desinfectarase o material antes e despois do seu uso segundo indica o protocolo. 

- Evitaranse materiais acuosos.  

 

2. Participantes e equipo responsable (coordinación, monitores e monitoras) Como norma común e punto 

de partida, seguiranse as recomendacións de boas prácticas do Ministerio de Sanidade á hora de evitar 

contaxios entre os participantes. Aplicaremos unhas normas extraordinarias de hixiene diaria e de 

convivencia adaptadas á nosa actividade:  

 Normas de hixiene diaria  

- Habilitaranse horarios e zonas de acceso por grupos de idade para favorecer que as entradas e saídas 

se produzan de xeito graduado. 

- Na recepción de participantes establecerase unha zona de desinfección e control de temperatura. 

Realizarase desinfección de calzado en alfombra habilitada para tal fin, así como a desinfección de 

mans.  

- Para entregar ou recoller aos participantes  só poderá entrar no recinto unha persoa por familia e o 

uso da mascara será obrigatorio. As familias deberán deixar aos nenos/as na zona de entrada 

habilitada non estando permitido que pasen a outros espazos de actividades.  

- Desinfección de mans en entrada e saída de espazos (salas, comedor, baños, aulas, etc.) 

- Estará prohibido compartir cantimploras, mochilas, louza, comida, etc. 

- Para os aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario, a 

ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de cabinas e urinarios que teña a estancia. 

- Realizarase unha formación previa ao comezo da actividade a todo o persoal de traballo implicado no 

campamento para que leven a cabo, de forma eficaz, todos os protocolos vixentes nese momento. Cada 

tipo de traballador debe coñecer de xeito exhaustivo a área que lle compete como tamén a do resto de 

actuacións.  

- Iniciarase o campamento cunha charla informativa, por parte dos coordinadores e monitores, aos 

menores sobre como cumprir as medidas de seguridade vixentes, facendo especial fincapé na 

responsabilidade individual e nas normas de hixiene e convivencia. Esta formación será continuada e 

será parte transversal de todo o programa, dedicando diariamente un tempo a esta cuestión en 

actividades ou dinámicas.  

- Todo o persoal do campamento deberá asinar unha declaración responsable, onde garantan que a súa 

saúde durante os 14 días previos á entrada ao campamento foi a axeitada e non tivo tose, nin febre, nin 

cansazo ou falta de aire. Ademais de non estar en contacto con ninguén con dita sintomatoloxía 

durante ese mesmo período.  

 

3. Actividades 

 O relación monitor/participante será a indicada na orde do 30 de maio de 2020 na que se establece que 

as actividades se organizarán en grupos de máximo 10 participantes incluído o monitor/a e que as 

actividades e interaccións estarán, na medida do posible, restrinxidas aos compoñentes de cada un destes 

grupos.   

 O número máximo de participantes por centro será o establecido por dita orde, sendo para actividades en 

interior un total de 80 participantes contando aos monitores (72 participantes).  

 Fomentaranse as actividades o aire libre. Cando se realicen actividades de interior cada grupo terá un 

espazo diferenciado e fomentarase a distancia física recomendada e o uso da máscara cando sexa preciso. 

Canda participante debe traer a súa máscara, que gardará na mochila cando non sexa necesario utilizala.   

(recomendado nos menores de 6 anos e obrigatorio para todos os demais)  

 Non se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coller obxectos coa boca ou similar.  

 No caso de que se realicen actividades complementarias fora do centro, seguiranse os protocolos 

establecidos para cada unha delas aprobados por Sanidade: 
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- Turismo Activo 

- Museos e exposicións 

- Edificios públicos ou de Patrimonio  

- Piscinas 

- Instalacións deportivas.  

 

4. Recomendacións previas ás familias e participantes  

 

 Para participar no campamento, todas as familias deberán aceptar unha declaración responsable, onde 

garantan que a saúde do neno/a durante os 14 días previos á entrada ao campamento foi a adecuada e 

non tivo tose, nin febre, nin cansazo ou falta de aire. Ademais de non estar en contacto con ninguén con 

dita sintomatoloxía.  

  O adulto acompañante asinará diariamente un rexistro de entrada do neno/a  no que declara que 

continúa cumprindo as condicións de saúde estipuladas.  

 Todas as familias serán informadas das medidas hixiénico-sanitarias que se van a tomar antes do inicio 

do campamento.   

 No caso que durante o transcurso das actividades se declarase un caso de contaxio na unidade familiar 

dun participante, comunicarase directamente á empresa organizadora. A empresa organizadora 

comunicará a situación aos servizos sanitarios e seguirá o procedemento indicado por eles.  

 Unha vez finalizado o campamento, as familias deberán comunicar á organización si se dá un caso 

positivo no participante durante os 14 días posteriores á súa saída. A organización avisará ao resto de 

familias para evitar situacións de posible contaxio a persoas de risco e poñelo en coñecemento do seu 

servizo de atención primaria de referencia.  

 

5. Protocolo de actuación diante da aparición de síntomas e confirmación de contaxio  

 

 diante  da aparición de síntomas durante o desenvolvemento dunha actividade, o participante en cuestión 

deberá interromper dita actividade informando ao coordinador/a, así como manter a distancia e medidas 

de seguridade establecidas previamente. Trala notificación de síntomas, o coordinador/a deberá 

contactar coa familia para que sexan conscientes da situación, así como aos servizos sanitarios para 

tomar as medidas oportunas 

 Ante un positivo por COVID-19 seguiranse en todo momento as recomendacións dos servizos sanitarios, e 

actuarase de forma coordinada cos mesmos.  

 De ser o caso, notificarase ás familias e titores a presenza dun caso positivo de COVID-19 no campamento. 

Deberase informar da existencia dun positivo ao resto de participantes, monitores, persoal implicado e 

responsables da organización. Seguindo as instrucións da autoridade sanitaria, poderase decretar a 

cancelación da actividade e o peche temporal do centro para a súa desinfección. Establecerase un 

protocolo ao efecto, aprobado pola autoridade competente, que contemple as consecuencias de esta 

decisión dentro da legalidade vixente.  

 

6. Distintivos e cartelaría informativa  

 Colocaranse carteis informativos coa normativa de hixiene en espazos comúns.  

 

*As actuacións e medidas previstas nesta proposta poderán estar condicionadas pola evolución da pandemia da 

COVID-19, polo que se prestará atención ás instrucións e directrices que se diten ao respecto que poden supoñer 

unha adaptación da programación e do protocolo de actuación.  
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INSCRICIÓN ESCOLAS DE VERÁN 2020 
CENTRO DE PREFERENCIA (numerar por orde de preferencia tendo en conta que no mes de agosto so se 

realizará o programa no CEIP C. QUIROGA PALACIOS e/ou no CEIP de VITE. Entendemos que cando non se 

marca un centro é porque no caso de facerse nel a actividade, a familia non ten interese en participar). 

 

    CEIP DE ROXOS                               CEIP RAMON CABANILLAS   CEIP DE VITE 

    CEIP AS FONTIÑAS  CEIP C. QUIROGA PALACIOS  

 

QUENDAS NAS QUE SOLICITA PARTICIPAR (marcar cun X na opción desexada) 

QUENDAS Activid. Almorzo Comedor QUENDAS Activid. Almorzo Comedor 

DO 22 AO 30 DE XUÑO    DO 3 AO 7 DE AGOSTO    

DO 1 AO 10 DE XULLO    DO 10 AO 14 DE AGOSTO    

DO 13 AO 17 DE XULLO     DO 17 AO 21 DE AGOSTO    

DO 20 AO 24 DE XULLO     DO 24 AO 31 DE AGOSTO    

DO 27 AO 31 DE XULLO     MES COMPETO AGOSTO    

MES COMPLETO DE XULLO     DO 1 AO 9 DE SETEMBRO    

  

No caso de que o neno/a, teña algunha alerxia, ou problema da saúde que debamos saber, debe facelo constar no 
apartado de OBSERVACIÓNS. Indicar temas relacionados coa custodia de ser o caso.  

DATOS PERSOAIS NENO/A: 

 
1.- NOME E APELIDOS NAI/PAI/TITOR________________________________________________________________________________________________ 

2.- NOME E APELIDOS NENO/A:________________________________________________________________4.- DATA NACEMENTO:_____________ 

5.-TELÉFONOS CONTACTO:_____________________________________________________________6.-CURSO:____________________________________                                  

7.- E-MAIL:________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.- OBSERVACIÓNS/ALERXIAS:_________________________________________________________________________________________________________ 

9.- PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLER Ó ALUMNO:  

 
BENEFICIARIO DE BOLSA DE SERVIZOS SOCIAIS (imprescindible informe positivo de Servizos Sociais). 

Autorizo a  ACTIVIDADES LUDICAS GALICIA, S.L. curse o recibo do “ESCOLAS DE VERÁN 2020” no número de conta abaixo 

indicado. As familias aceptan doar á Federación de Anpas Compostela o importe que lles puidera corresponder como 

reparto das subvencións solicitadas por esta entidade para o desenvolvemento desta actividade. 

TITULAR DA CONTA________________________________________________________________________________________ 
      

            IBAN                  ENTIDADE           OFICINA               DC                Nº CONTA 
                               

 

 

 Sinatura 
De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos identificativos 

dos participantes nas actividades organizadas pola Federación así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos ás empresas 

coas que a federación contrate a xestión das actividades e servizos,  administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á  xestoría 

para cumprir coas obrigas fiscais. Os datos proporcionados  conservaranse mentres participe nas actividades organizadas ou durante os anos necesarios para cumprir coas 

obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, 

rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa limitación, potabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.  

     Autorizo o envío por E-Mail de comunicacións informativas  
      Autorizo a publicación de imaxes en redes sociais e paxina web da FEDERACIÓN e das empresas coas que contrate as actividades ou servizos. 
Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION, SUPRESION E PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a FEDERACION DE ANPA 
COMPOSTELA  , Rúa Estocolmo, 8 de Santiago de Compostela  acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto  documento que acredite a súa debida identidade .  

 

PARENTESCO NOME E APELIDOS DNI 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 En ………………….. a …… de……………….. de 2020  

 D/Dª................................................................................................................................................................ 

con DNI nº……….……..…................. actuando en nome propio e como pai/nai/titor de 

(nome do participante)………………………………………………………………………........................ 

inscrito como participante no programa Escolas de Verán 2020 organizado pola 

Federación de Anpas Compostela en colaboración co Concello de Santiago de 

Compostela que se desenvolverá do 22 de xuño ao 9 de setembro de 2020 (ou ata que 

comece o curso escolar 2020/2021).  

DECLARA   

- Que fun informado/a, coñezo e acepto los termos íntegros do Protocolo 

Hixiénico-Sanitario que se seguirá en dito Campamento. Así mesmo, son 

consciente dos posibles riscos derivados da crisis sanitaria provocada polo 

COVID-19 e  asúmoos baixo a miña responsabilidade. 

- Que o participante durante los 14 días previos á entrada ao campamento non  

tivo tose, nin febre, nin fatiga ou falta de aire, e que non estivo en contacto con 

ninguén con dita sintomatoloxía propia do COVID-19. 

- Que me comprometo a comunicar á organización calquera alteración no 

estado de saúde do participante con carácter previo á súa participación, ou 

mesmo durante a duración das actividades nas que participe. 

- Que conforme ao protocolo descrito, no caso de que o participante fose 

diagnosticado como positivo de COVID-19 nos 14 días seguintes ao remate do 

campamento, comprométome a comunicar ao  correo electrónico dita 

circunstancia á organización, co fin de que esta proceda a informar ao resto de 

familias dos participantes na mesma quenda.  

E para que conste, asino no lugar e data arriba indicados 

 

Asdo: D/ Dna…………………………… 

 


