
Campamento de verán 2018 

        

Unha viaxe 


 no tempo  

 

 
 

 
Inglés a través de contacontos, a música, as manualidades, as ciencias e novas 
tecnoloxías, a danza,  deportes e os xogos tradicionais. 
 

Idades: entre os 4 e os 12 anos 
 
Duración: de 8:30 a 15:00 h, de luns a venres ainda que hai algo de flexibilidade 
no comezo e o recollo. Do 1 ao 13 de xullo e do 16 ao 31 de xullo.  
 
Outro viaxe máxico 
Sobe a máquina para poder viaxar no tempo. Imonos trasladar a outras épocas, 
visitando o mundo dos dinosaurios, castelos, piratas e incluso o futuro no 
espacio.  Así damos un contexto comunicativo ao inglés que xa reciben no 
colexio. 
 
Moitas das estratexias que utilizamos o ano pasado seguen en pé.  As rutinas de 
todolos días axudan a reforzar o inglés. Por exemplo, utilizaremos  rimas ou 
cancións para facer as transicións de lugar e actividade.  Este ano tamén 
falamos de  melloras: mellor axuste para as diferencias nas idades (os piratas, 
exploradores e aventureiros).  Desta maneira, o nosa oferta ten máis textura e 
interés.  
 
Variedade 



A base desta viaxe son os contos, o punto de partida para as outras actividades: 
os xogos físicos e de mesa, a música, as manualidades e as tarefas do 
coñecemento do medio e da tecnoloxía.  Así desenvolvemos á vez as 
competencias básicas dos nenos noutros campos, como pode ser a súa 
expresión artística, a motricidade,  a lóxica e a capacidade de traballar en grupo.  
Rematamos a experiencia cun espectáculo que incorpora a danza, a música e o 
uso de títeres.  Sobre todo, pasámolo ben; a aprendizaxe é lúdica. 
 
O día 
Para romper a monotonía de tantas horas seguidas, imos ofrecer obradoiros 
variados: actividades físicas e outras maís relaxantes, como sesións de 
contacontos e o desenvolvemento de títeres e outras manualidades, utilizando 
material reciclado.    Tamén está o recuncho de coñecemento do medio, con 
experimentos de ciencias ou outras actividades, cos elementos. O tema 
organizador é unha viaxe polo tempo. 
 

 

O tren máxico 
 
O primero día tocamos o tema do transporte, falamos das reglas e facemos 
actividades de presentación. 
 
Dinosaurios  
O programa organízase con temas: a viaxe levanos polos tempos, e cada tempo 
relacionase cun animal. Nos tempos de picapedra,  miramos ao mundo dos 
dinosaurios e ao elemento da terra.   
 
Castelos 
Visitamos o mundo de príncipes e princesas coas actividades dos castelos.  O 
elemento é o lume e o animal, o dragón. 
 
Piratas 
Imos ao mar cos piratas e o entorno do auga, facendo experimentos e 
manualidades.  Haberá moitos animais do mar que nos acompañarán. 
 
O futuro 
Imos viaxar polo espacio, visitando os planetas e fabricando varios aparatos 
para voar.   Os paxaros visitarán a aula. 
 


Clausura  

Voltamos ao punto de partida e presentamos o espectáculo con todos os 
elementos.   
 
 
 
 



Entidade organizadora: 
You First Narón xa leva 12 anos no concello de Narón impartindo cursos para 
nenos de 3 a 18 anos, destacádose polo seu dinamismo.  
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