
 

BASES DA CONVOCATORIA CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN PARA A MOCIDADE 

2020. 

1.   OBXECTO.  

O Concello de Vilagarcía de Arousa,  a  través  da  Concellería de Xuventude e Voluntariado,   

organiza unha serie de Campamentos Urbanos co obxectivo de proporcionar unha  alternativa  

de  ocio  saludable  mediante  a realización dunha ampla variedade de actividades que 

contribuen ao reforzo dos contidos educativos dun xeito lúdico,  aproveitando todo o potencial 

que nos ofrece o periodo estival, o  tempo de ocio,  e a través dun proxecto educativo inmersivo 

en consonancia cos postulados da educación non formal. 

Ante a situación xerada pola crise do Covid 19,  consideramos necesaria unha volta a unha 

relativa normalidade, seguindo sempre as directrices e os protocolos a adoptar que nos veñen 

recomendados dende o Ministerio de Sanidade co obxecto de que as distintas actividades se 

realicen dende o máximo de seguridade e prevención de contaxios.  Agora máis que nunca é 

necesario que os máis novos  podan desfrutar de espazos seguros para o ocio e desfrute do 

tempo de lecer a través dunha variada serie de iniciativas recreativas e culturais, dirixidas por un 

equipo educativo que contribúa á canalización das súas inquedanzas xerando procesos 

participativos grupais a través de distintas propostas de ocio saudable e participativo. 

Trátase de espazos seguros de encontro, comunicación e diversión, que garanten, agora máis que 

nunca, o acceso ao ocio e o dereito á participación dos/as nenos e nenas e mozos e mozas e que 

ao mesmo tempo favorecen a adquisición de hábitos saudables no seu tempo libre e de  

prevención de conductas de risco nesta etapa da súa vida. 

Os campamentos urbanos permiten aproveitar as vacacións  para desfrutar o tempo libre  

participando en actividades educativas inmersivas,  sempre buscando o desenvolvemento  

persoal e o enriquecimento vital dos/as participantes, mediante a adquisición de experiencias e 

aprendizaxes que favorecen a súa autonomia.  

As experiencias adquiridas a través da diferente oferta campamental inclúen  procesos de ensino 

e aprendizaxe coa finalidade de contribuir á mellora das súas  habilidades sociais e intelixencia 

emocional, proporcionándolles unha  formación básica nunha  etapa crucial do seu 

desenvolvemento 



Os Campamentos Urbanos intentan, ademáis, contribuir a la conciliación de la vida familiar y 

profesional.   

As presentes bases públicas rexirán o proceso de inscrición, sorteo e confirmación de prazas  no 

servizo de Campamentos Urbanos promovidos polo Concello de Vilagarcía .  

2. REQUISITOS DE ACCESO 

2.1.Destinatarios:  

Nenos/as e mozos/as con idades comprendidas entre os 8 e 16 anos (ver datas de nacemento 

por quenda e campamento) 

2.2.Requisitos: 

2.2.1. O/a solicitante deberá estar empadroado/a no municipio de Vilagarcía de Arousa 

2.2.2. Para participar no campamentos destinados a nenos e nenas nados entre o 1 de 

xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011, será requisito de acceso imprescindible que 

ámbolos dous proxenitores podan acreditar a súa situación de ocupación. Para acreditar 

esta situación, os proxenitores deberán presentar unha declaración xurada xunto coa 

solicitude de que os dous manteñen unha situación de ocupación, ben por conta allea, ben 

por conta propia ou estar sometidos a un ERTE. A Administración comprobará de xeito 

aleatorio esta situación para o que pedirá documentación acreditativa deste feito así como 

calquera outro que considere necesario no relativo ao cumprimento dos requisitos de 

acceso ao programa. 

2.2.3. Do total de prazas de cada campamento, a lo menos unha por campamento será de 

adxudicación directa por derivación dos Servizos Sociais do Concello. 

 

2.2.4. Terá acceso directo ao servizo, as unidades familiares, nas que a nai se atope en situación 

de violencia de xénero (terá que presentar informe do CIM para acreditar esta situación) 

 

2.2.5. Non poderán participar nos Campamentos Urbanos de Verán as persoas que se atopen na 

seguinte situación, que será aplicable tanto para o equipo técnico das actividades (sexan 

contratados ou persoas voluntarias), así como para os nenos/as e mozos/as participantes:  

Se a persoa é diagnosticada positiva por COVID-19.  

Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que poida estar asociada co 

COVID-19 durante os 14 días previos á súa participación.  



Estivo en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal con 

algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á súa participación 

As persoas dos equipos técnicos, así como o pai/nai ou titor dos/as participantes en calquera dos 

Campamentos Urbanos deberán presentar, antes do comezo da actividade, unha declaración 

responsable, que recollerá, cando menos, os seguintes puntos:  

a) Condicións de saúde da persoa participante, na que se acredite non padecer ningunha 

enfermidade contaxiosa, nomeadamente o COVID-19, así como ningunha sintomatoloxía asociada 

á mesma.  

b) Aceptación, tras a presente información previa por parte do concello, das condicións de hixiene 

e prevención nas que se van a desenvolver os campamentos urbanos.  

c) Aceptación de notificar inmediatamente ao concello calquera problema de saúde vinculado ao 

COVID-19 durante o transcurso da actividade.  

 

 

 

3. ACTIVIDADES CAMPAMENTAIS, DESTINATARIOS/AS E CRONOGRAMA 

Para  os  meses  de  verán  do  ano  2020,  organízanse as seguintes quendas de 

Campamentos Urbanos destinados ás seguintes idades e co seguinte número de prazas: 

 

3.1. Campamento Naútico 

Lugar de realización: Sala de Conferencias do Auditorio, Praia e parque Compostela 

Destinatarios/as: nenos/as nados entre 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2010 

Quenda:  

Do 20 ao 24 de xullo 

Horario: de 9.00 a 13.00 h 

Número de prazas por quenda: 12 

Requisitos: nenos e nenas nados entre 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2010  

empadroados no municipio de Vilagarcía e cuxos proxenitores estean en situación de ocupación 

ou ERTE 

Cota: gratuíta 



3.2.Campamento Urbano de Baile 

Lugar de realización: Praza da Peixería e parques e distintos espazos naturais do noso municipio 

destinatarios/as: solicitantes de idades comprendidas entre os 8 e 16 anos 

Quendas:  

1ª: do 20 ao 24 de xullo : nados entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011 

2ª: do 27 ao 31 de xullo: nados entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2007 

Horario: de 10.00 a 14.00 h 

Número de prazas por quenda: 12 

Requisitos: nenos e nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011 

empadroados no municipio de Vilagarcía e cuxos proxenitores estean en situación de ocupación 

ou ERTE e mozos e mozas nados entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2007 

empadroados no noso municipio 

Cota: gratuíta 

    3.3. Campamento Urbano Multiaventura 

Lugar de realización: Fexdega, parques e distintos espazos naturais do noso municipio 

destinatarios/as: solicitantes nados entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011 

Quendas:  

1ª: do 27 ao 31 de xullo (seminario Auditorio) 

2ª: do 17 ao 28 de agosto (Fexdega) 

Horario: de 9.00 a 14.00 h 

Número de prazas por quenda: 15 

Requisitos: nenos e nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011 

empadroados no municipio de Vilagarcía e cuxos proxenitores estean en situación de ocupación 

ou ERTE  

 

Cota: gratuíta 

3.4. Campamento Urbano Medioambiental 



Lugar de realización: Auditorio de Vilagarcía e distintos espazos naturais do noso municipio e 

arredores 

Destinatarios/as: solicitantes empadronados no municipio de Vilagarcía de Arousa e de idades 

comprendidas entre os 8 e 16 anos 

Quendas:  

1ª: do 3 ao 14 de agosto : nados entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011 

2ª: do 17 ao 28 de agosto: nados entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2007 

Horario: de 9.30 a 14.00 h 

Número de prazas por quenda: 15 

Requisitos: Requisitos: nenos e nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 

2011 empadroados no municipio de Vilagarcía e cuxos proxenitores estean en situación de 

ocupación ou ERTE e mozos e mozas nados entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 

2007 empadroados no noso municipio 

Cota: gratuíta 

4.   INSCRICIÓN. 

4.1. Lugar e prazo de presentación de solicitudes. 

O  prazo de presentación de solicitudes comezará o día 30 de xuño e rematará o día 3 de xullo. 

A solicitude para poder participar nos campamentos deberá presentarse completa e con toda a 

documentación no rexistro municipal, ben de forma presencial en horario de 8.30 a 14.30 h ou de 

forma telemática a través da sede electrónica: www.sede.vilagarcia.gal 

O solicitante presentará unha solicitude por grupo de idade indicando a preferencia de 

campamento coa fin de que se realice a adxudicación nesa orde no caso de sair seleccionado en 

dous campamentos distintos e que estos teñan lista de espera. Non caso de non realizar 

indicación expresa desta preferencia, será a administración a que determine o campamento no 

que participará o/a menor.  

A sinatura da solicitude implica o coñecemento, aceptación e acatamento dos protocolos e  

bases do servizo. As solicitudes que non presenten a documentación acreditativa para o 

acceso ao programa, no caso de obter praza mediante o sorteo, quedarán excluidas de non 

seren completadas antes do acceso ao programa. A administración local en calquera 

momento poderá pedir información e /ou máis documentación que permita comprobar a 

veracidade dos datos incluidos na mesma. 
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4.2.: Documentos a presentar: 

1. Solicitude de inscrición 

2. Autorización para a participación do/a menor na actividade 

3. Folla de matrícula 

4. Cuestionario médico sanitario 

5. Declaración xurada da situación de ocupación (imprescindible no caso dos/as menores nados 

entre 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2011 )  

6. Anexo II. Declaración responsable de: 

a) Condicións de saúde da persoa participante, na que se acredite non padecer ningunha 

enfermidade contaxiosa, nomeadamente o COVID-19, así como ningunha sintomatoloxía asociada 

á mesma.  

b) Aceptación, tras a presente información previa por parte do concello, do protocolo coas 

condicións de hixiene e prevención nas que se van a desenvolver os campamentos urbanos.  

c) Aceptación de notificar inmediatamente ao concello calquera problema de saúde vinculado ao 

COVID-19 durante o transcurso da actividade.  

 

5.   PROCESO DE SELECCIÓN Y ADXUDICACIÓN DE PRAZAS.  

5.1. Selección dos/as participantes e listas de espera.  

Unha vez finalizado o prazo de inscrición, elaboraranse as listas con todos/as os/as solicitantes 

inscritos/as nas diferentes quendas. A selección dos/as participantes realizarase mediante sorteo 

público no Salón de Plenos do concello. 

O sorteo levarase a cabo o 9 de xullo ás 11:00 horas.  

O día 13 de xullo publicaranse as listas coas persoas admitidas para cada quenda de 

Campamento  Urbano na páxina www.sede.vilagarcia.gal 

Os/as solicitantes admitidos/as deberán CONFIRMAR a súa  praza. Esta confirmación deberá 

realizala o pai, nai ou titor/a legal do/a menor. A confirmación da praza debe realizarse na 

Concellería de Xuventude a través dos correos xuventude@vilagarcia.gal, omix@vilagarcia.gal ou 

do teléfono 986099200 ext.212 e o prazo de confirmación será o comprendido entre o 13 e 14 de 

xullo. No caso de que a praza non sexa confirmada, entenderase que foi rexeitada e pasará a ser 

ocupada polo/a seguinte solicitante da lista de espera. A confirmación de praza nos 

Campamentos Urbanos supón a aceptación das bases que rixen esta actividade. 
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A lista de espera estará formada por aquelas persoas non seleccionadas no sorteo   

No caso de existir vacantes, avisarase telefónicamente aos/ás participantes que formen parte da 

lista de espera en rigurosa orde, segundo o sorteo.  

6. Organización do servizo e protocolos prevención COVID 19 

Os/as participantes nos distintos campamentos serán distribuidos en subgrupos acompañados 

cada subgrupo por un/unha monitor/a especializado, en consonancia cos protocolos de 

seguridade establecidos polo Concello en base as normativas do Ministerio de Sanidade e a 

Consellería de Sanidade, asi como as Recomendacións e Medidas para o desenvolvemento das 

actividades de educación nnon formal, ocio educativo e tempo libre adaptadas á situación de 

Covid-19 da Consellería de Política Social. (Dirección Xeral de Xuventude) 

Estes grupos estarán en todo momento controlados aos efectos de cumprimento destes 

protocolos. En todo momento se seguirán estas normativas fixadas, de xeito que poden ir 

implementándose as accións destes protocolos segundo as novas directrices que se vaian 

adoptando en función da evolución da pandemia de COVID 19, chegando  incluso á 

suspensión de actividades previstas na programación en  todo ou parte do campamento de 

ser necesario. 

Os proxenitores terán que asinar o coñecemento e aceptación destes protocolos e en todo 

momento, terán dereito a estar informados destes protocolos iniciais e dos cambios que se 

realicen nos mesmos durante o desenvolvemento do programa. 

En todo caso, están obrigados a informar ao Concello de calquera eventualidade que se dea 

dentro do seo da unidade familiar relacionada con esta enfermidade durante todo o 

desenvolvemento do servizo tal e como se establece nas bases do servizo. 

 


