
BASES  CAMPAMENTOS  URBANOS

MEDIOAMBIENTAIS 2019

A  Concellería  de  Xuventude  pon  en  marcha  as

seguintes  actividades  de  educación  non  formal:

Campamentos Urbanos Medioambientais,  consistente

nun  programa  de  actividades  ambientais,  culturais,

creativas  e  lúdicas  que  se  levarán  a  cabo  nas

contornas  naturais  e  monumentais  do  concello  de

Vilagarcía durante o mes de xullo.  Estas actividades

están dirixidas a nenos e nenas,  mozos e mozas que

terán  a  oportunidade  de  participar  na  natureza,  da

cultura,  da tradición oral  e  da tecnoloxía,  o que lles

proporcionará  unha  ampliación  dos  seus

coñecementos sobre o bosque, o mar, a cultura e a

historia  de  Vilagarcía,  desenvolvendo  as  súas

habilidades de orientación, autonomía, respecto polo

medio ambiente e aproveitamento racional do mesmo.

DESTINATARIOS/AS

20  rapaces/as,  mozos  e  mozas  por  quenda,

empadroados/as  en  Vilagarcía  de  8  a  11  anos

cumpridos  antes  da  incorporación  ao  Campamento

Medioambiental e non exceder os 11 anos no momento

da incorporación, e mozos/as de entre 12 e 16 anos

cumpridos  antes  da  incorporación  ao  Campamento

Mediaombiental e non exceder os 16 no momento da

incorporación.

No  caso  de  nenos/as,  mozos/as  non

empadroados/as, as/os nais/pais ou titores/as terán

que  demostrar  o  desempeño  da  súa  actividade

laboral no municipio de vilagarcía de Arousa. 

DATAS DE REALIZACIÓN: 

1ª quenda (rapaces/as de 8/11 anos) do 8 ao 14 de

xullo  de  2019  e  de  luns  a  domingo.  2º  quenda

(mozos/as de 12 a 16 anos) do 15 ao 21 de xullo de

2019 e de luns a domingo.

HORARIO: de 10.00 a 14.00 e/ou de 10.00 a 19.00 h

LUGAR  DE  PARTIDA  E  RECOLLIDA:  Aula  do

Auditorio.

Nas  actividades  de  todo  o  día  o/a  participante

deberá levar a comida. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  diferentes  localizacións

naturais de Vilagarcía.

COTA: gratuíta 

SOLICITUDES E PROCESO DE SELECCIÓN

Solicitudes: o neno/a, o/a mozo/a deberá presentar

unha  única  ficha  de  inscrición  facilitada  na

Concellería  de  Xuventude  e/ou  en  htpp:

sede.vilagarcia.gal,  acompañada  da documentación

seguinte:

-autorización pai, nai,e/ou titor/a

-fotocopia do/a menor ou copia da folla do libro de

familia onde conste

-fotocopia do DNI da nai e pai e/ou da titora/or

-no  caso  de  menores  estranxeiros/as,  copia

compulsada  do  permiso  legal  de  residencia  ou

documento análogo

-fotocopia  tarxeta  sanitaria  ou  do  seguro  médico

privado da ou do menor

-os/as  menores  en  situación  de  garda  ou  tutela

administrativa  e  que  se  atopen  en  acollemento

residencial,  deberán  aportar  autorización  da

administración  competente e da dirección do centro

onde residan de asistencia á actividade e certificado

espedido  pola  Dirección  do  centro  de  menores  e

polo  órgano  administrativo  correspondente  que

acredite  que  durante  o  período  2019/2020  a  ou  o

menor está en situación de internamento

-no  caso  de  nenos/as  non  empadroados/as  en

Vilagarcía  pero  cuxos  proxenitores  desempeñen  a

súa actividade laboral en Vilagarcía deberán aportar

un  certificado  de  empresa  que  xustifique  esta

condición

-no caso de que o /a menor resulte beneficiario do

programa  e  padeza  algunha  patoloxía,  precise

tratamento farmacolóxico ou terapia específica debe

achegarse:  informe de saúde da ou do especialista

que  proceda,  no  que  se  indique  a  patoloxía,  o

tratamento ou a terapia que precisa, e no que se faga



constar  que  a  súa  condición  médica  lle  permite

asistir ao campamento

As solicitudes deberán presentarse no  Rexistro Xeral

do Concello de Vilagarcía de Arousa en horario de

8.30  a  13.45  h  de  luns  a  venres  ou  na

sede.vilagarcia.gal.  O  prazo  de  presentación  das

solicitudes será do 3 ao 21 de  xuño de 2019. 

Se houbese máis  solicitantes  que prazas  ofertadas

realizarase sorteo público e para as dúas quendas,

no  Salón  de  Plenos  do  Concello,  ás  12.00  h,  o

vindeiro día 25 de xuño de 2019.

Os/as nenos/as que sexan irmáns terán asignado o

mesmo número  de  participación  de xeito  que,  no

caso  de  ter  praza  adxudicada  a  terían  todos  os

irmáns, da mesma unidade familiar e que cumpran

cos requisitos das presentes bases e que participen

na mesma quenda e no mesmo tramo de idade.

O  día  26  de  xuño  publicarase  a  listaxe  de

admitidos/as  resultantes  do  sorteo,  de  cada

campamento, e a lista de agarda xerada pola orde

que  determine  o  sorteo  correspondente  a  cada

quenda.  A  publicación  farase  na

http:sede.vilagarcia.gal (taboleiro de anuncios) e  no

taboleiro de anuncios da Concellería de Xuventude.  

En función das baixas ou renuncias que se produzan

na  actividade  os/as  solicitantes  entrarán  no

campamento  seguindo  a  orde  do  sorteo  na  que

figuren na lista.

A non incorporación o primeiro día de Campamento

sen  a  debida  xustificación  médica  entenderase

como renuncia a participar no mesmo e dará lugar á

entrada do/a suplente correspondente.

Nota.: A Concellería de Xuventude poderá requerir

a  documentación  precisa  á  fin  de  aclarar  ou

complemetar  á  documentación  aportada  para

participar nesta actividade.
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