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CAMPAMENTO MULTIDEPORTIVO UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2017 
 
 
ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS 
Realizaranse xogos deportivos e predeportivos e actividades grupais. O obxectivo 
é coñecer e familiarizarse coas regras e fundamentos básicos de diferentes 
modalidades deportivas fomentando a interrelación de respecto e igualdade entre 
nenos e nenas. 
 
Iniciación a xogos deportivos como minibasket, 3x3, minivoley e minibalonmán, 
hóckey, tiro con arco… 

 
ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE, OCIO E LECER 
A actividade de tempo libre, ocio e lecer, é unha das actividades centrais do 
campamento, porque o obxectivo central é o gozo e o respecto dos rapaces dentro 
do ámbito da natureza. Esta actividade pretende aproveitar o tempo de lecer 
dunha maneira formadora. 
 
TÉCNICAS DE ESCALADA 
Estas actividades lévanse a cabo na natureza para sortear dificultades. Na súa 
variante de interior, aprovéitase o  rocódromo do Pavillón de Deportes do campus 
de Elviña. 
Coa seguridade de realizar as actividades de escalada nun medio controlado, os 
nenos poden gozar á vez que aprenden as diversas técnicas de escalada, rappel... 
 
ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 
Realizaranse obradoiros relacionados con actividades de medio ambiente e con 
material de refugallo. Ensinaráselles aos rapaces a concienciarse coa reciclaxe e, 
como tema transversal, as alternativas de uso do papel reciclado que lles 
mostraremos facendo papel, marcos para fotos, obxectos decorativos etc. 
 
XOGOS TRADICIONAIS  GALEGOS 
Darémoslles a coñecer os xogos tradicionais galegos, preferentemente os propios 
da provincia da Coruña, aproveitando para poñer en valor a cultura tradicional 
máis próxima. 
 
TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN 
Iniciación ás técnicas básicas de orientación segundo a posición do sol, as 
estrelas, o reloxo, a vexetación, así como o emprego de compás. Iniciación á 
espacialidade, xogos de orientación, introdución á cartografía, carreiras de 
orientación, xogos de rastrexo... 
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XINCANAS 
Organízanse actividades recreativas en grupo e, a través destes, realizaranse 
probas en colaboración cos demais rapaces e rapazas do grupo, xa que está é 
unha maneira de realizar xogos cooperativos de forma lúdica. 
 
EXCURSIÓN AO CASTRO DE ELVIÑA 
Realizarase unha excursión a este castro prehistórico da Idade de Ferro que 
posteriormente foi romanizado, guiada por técnicos especialistas do Concello. O 
castro está moi preto do campus de Elviña, polo que a visita se fará cun pequeno 
paseo. 
 
ACTIVIDADES NÁUTICAS E ACUÁTICAS  
(Son opcionais. Os nenos e as nenas que non o soliciten realizarán outras 
actividades no campus de Elviña) 
 
Estas actividades levaranse a cabo en grupos de 14-15 nenos coa idade mínima 
adecuada e autorización paterna e terán lugar un día á semana. 
Os grupos destas actividades trasladaranse en autocar desde o campus de Elviña 
as praias o día que corresponda. 
 

- Kayak e Paddle Surf (Praia de Oza) 
Preténdese comezar a introducir os nenos e nenas na práctica de actividades de 
remo. Por un lado, a clásica de kayak con embarcacións autobaleirantes de 
máxima seguridade, adaptadas a cada idade. 
 
O Paddle Surf é unha das actividades náuticas máis novas e de maior aceptación 
nos últimos anos, onde se realiza o remo de pé sobre una táboa deseñada 
especialmente para conseguir a máxima estabilidade. 
 
A praia de Oza ten unhas características privilexiadas para estas actividades pola 
ausencia de ondas e poucas correntes. 
 

- Bodyboard (Praia de Bastiagueiro) 
 
O bodyboard é unha variante do surf, que emprega unha táboa menor de espuma 
dura de apoio con aletas. Nadar ata as primeiras olas da praia e impulsarse coa 
ola e coas aletas ata chegar á beira da praia. A intención é que os rapaces collan a 
espuma da beira para chegar á area, acurtando o espazo e só deixando a auga 
pola cintura dos/as rapaces/as.  
 
Dependendo das características dos menores participantes decidirase que 
actividade será máis axeitada para que gozen máis do día de praia entre estas 
dúas.  
Todas estas actividades serán impartidas por monitores especializados coa 
titulación oficial náutica axeitada. 
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Instalacións deportivas que se utilizarán: 
− Pavillón de Deportes (pista polideportiva 20x40 divisible en tres módulos), 

rocódromo de escalada, sala multiuso, aula. 
− Pista polideportiva exterior 20x40. 
− Pista de tenis 
− Estadio de Elviña (pista de atletismo, campo de céspede natural, sala multiuso, 

tatami) 
− Praias de Oza e Bastiagueiro 
− Campus Universitario de Elviña e Castro de Elviña 


