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NÁUTICA 
 

 

VELA 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Mar 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Previsión metereolóxica ao día para coñecer o estado da mar. 
Sempre acompañados das neumáticas. 

USUARIO Uso axeitado do material de seguridade como os chalecos. 

MATERIAIS - 2 Galeóns completos (vela, escotas, poleas, ancla, …) 1 neumática a 
motor. 

- Gasóleo (empresa) 
- Licras, crema protectora, gorra, calzado axeitado (participantes) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 2h SEMANA 16h 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

O grupo dividirase en varios subgrupos de 10 participantes 

1ª sesión: explicarase a teoría básica da vela lixeira, a nomenclatura e os 
conceptos básicos para poder navegar.  Farase algún xogo para asentar as 
partes do barco e os conceptos adquiridos.  Navegarase o tempo restante 

2ª sesión: recordo dos conceptos adquiridos. Navegación durante todo o tempo, 
sempre que as condicións climáticas o permitan. 

 

WINDSURF 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Mar 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Previsión metereolóxica ao día para coñecer o estado da mar. 
Sempre acompañados das neumáticas. 

USUARIO Uso axeitado do material de seguridade como os chalecos. 

MATERIAIS - 3 Táboas completas, 1 neumática a motor. 
- Gasóleo (empresa) 
- Licras, crema protectora, gorra, calzado axeitado (participantes) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 2h SEMANA 16h 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

O grupo dividirase en varios subgrupos de 10 participantes 

1ª sesión: explicarase a teoría básica da vela lixeira, a nomenclatura e os 
conceptos básicos para poder navegar.  Farase algún xogo para asentar as 
partes do barco e os conceptos adquiridos.  Navegarase o tempo restante 

2ª sesión: recordo dos conceptos adquiridos. Navegación durante todo o tempo, 
sempre que as condicións climáticas o permitan. 
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SNORKEL 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Mar 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Dentro do mar haberá varios monitores-socorristas cos 
participantes, así coma no exterior, vixiando. 

USUARIO Uso axeitado do material de seguridade como os chalecos. 

MATERIAIS - Equipo completo para realizar a actividade para 20 participantes 
composto de gafas, tubos e aletas (empresa) 

- Licras, crema protectora, (participantes) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 2h 30 min. SEMANA 7h 30 min. 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

Nocións básicas do uso do material e como debemos actuar e traballar no 
medio acuático.  Faremos una inmersión no mar para descubrir o que esconde. 

Esta actividade compleméntase ao seu remate coa de Aula Mariña. 

INCLUSIÓN As dinámicas serán adaptadas para todos os participantes favorecendo a 
inclusión grupal dos mesmos. 

 

RUTA EN KAIAK 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Mar 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Previsión metereolóxica ao día para coñecer o estado da mar. 
Sempre acompañados das neumáticas. 

USUARIO Emprego de cascos e chalecos de seguridade.  Cada un dos 
participantes empregará gorra e crema protectora en toda 
actividade, así coma calzado axeitado á actividades. 

MATERIAIS - Kaiaks, cascos, palas, chalecos, vehículo de transporte do material, e 
maletín de primeiros auxilios (empresa) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 4h SEMANA 24h 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

1ª parte: explicarase a teoría básica do emprego dos kaiak, a nomenclatura e os 
conceptos básicos para poder navegar. Farase algún xogo para asentar os 
coñecementos 

2ª parte: realización dalgunha dinámica para coller soltura ante o kaiak. 

3ª parte: ruta en kaiak. 

INCLUSIÓN A empresa porá a disposición dos/as participantes un kaiak dobre para a 
realización da actividade acompañados dun monitor especializado. 
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DEPORTES ACTIVOS 
 

   

TIRO CON ARCO 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Aire libre, nas instalación do campamento xuvenil. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓNS Balizarase toda a zona de tiro con arco para delimitar a 
interferencia con outras actividades e limitar o acceso a 
persoas. 

USUARIO Protectores de antebrazo para os/as participantes (empresa) 

MATERIAIS Arco, frechas, protección, dianas, goma espuma ou palleiro para o soporte das 
dianas, balizas (todo facilitado pola empresa) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 2h 30 min. SEMANA 7h 30 min. 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

Explicación grupal das normas básicas de seguridade e manexo do arco e 
posteriormente una tutorización da execución cun monitor. Una vez acadadas 
as destrezas básicas do tiro con arco realizaranse diversos xogos de 
competición, colaboración e cooperación entre os participantes. 
A continuación realizaranse xogos de competición. 
Esta actividade compleméntase coa de Orientación. 

INCLUSIÓN A empresa porá a dispor dos participantes un arco e frechas adaptadas para a 
prevención de riscos (arco de dimensións reducidas e frechas de ventosa) 

 

ORIENTACIÓN 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Aire libre, bosque. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Frase una inspección previa do recorrido en busca dun recorrido 
axeitado aos participantes. 

USUARIO Roupa e calado axeitado, protector solar e gorra (usuario) 
Chalecos, compás (empresa) 

MATERIAIS Compases, mapas, lapis, chaleco (empresa) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 1h 30 min SEMANA 4h 30 min. 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

- Pequena charla sobre a actividade, historia, modalidades de xogo, 
material e como se emprega, normas de seguridade, métodos de 
orientación segundo os elementos naturais, o sol a lúa, as estrelas, o 
musgo, a auga, o vento, etc. 

 
- A actividade consiste na búsca de obxectos agochados, mediante o uso 

das coordenadas da localización dos obxectos. Una vez atopado o 
recipiente, recollerase un obxecto e deixarase outro propio para que o 
localice o seguinte grupo. 
 

- Raid de orientación, consiste nunha carreira por equipos polo monte. 

INCLUSIÓN Os participantes participarán na xeolocalización dos obxectos formado parte do 
equipo de monitorado. 
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CULTURA GALEGA E MEDIOAMBIENTAL 

 
 

AULA MARIÑA 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Aula, praia e medio acuático. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Indicarase as normas de seguridade aos participantes para 
aqueles tramos que poidan ser perigosos. Os/as monitores 
colocaranse en puntos que poidan ser potencialmente 
perigosos.  

USUARIO Gorra, crema protectora (participantes) 

MATERIAIS Caldeiros, palas, rastrillos, ganapáns (empresa) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 1h 30 min SEMANA 4h 30 min. 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

Actividade teórico-práctica vivencial para achegar aos participantes ao 
ecosistema mariño e aprender a respétalo e coidalo.  Fanse diferentes xogos 
poñendo en práctica coñecementos aprendidos acerca das diversas especies 
mariñas que viven dentro e fora da auga.  Completando o que puidemos ver ca 
actividade do snorkel. 

INCLUSIÓN As dinámicas serán adaptadas para todos os participantes favorecendo a 
inclusión grupal dos mesmos. 

 

DESCUBERTA EN SADA: PEKÍN EXPRESS 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Concello de Sada 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Farase una inspección previa do recorrido en busca dun 
recorrido axeitado aos participantes 

USUARIO Chalecos, teléfono, maletín de primeiros auxilios e vehículo de 
apoios (empresa).  Cada grupo irá acompañado por un/una 
monitor, estes colocaranse en puntos que poidan ser 
potencialmente perigosos, como estradas transitadas, saídas do 
pobo, etc. 

MATERIAIS Gorra, protector solar, calzado axeitado (participantes), chalecos, teléfonos, 
maletín de primeiros auxilios e vehículo de apoio (empresa) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 4h SEMANA 4h 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

A actividade comezará cunha ruta ata Sada, alí faranse pequenos grupos e 
repartiráselle una folla con pistas e probas, as cales Terán que resolver 
investigando polo pobo, acompañados polos monitores.  Para así poder coñecer 
Sada e a súa c8ultura e historia dunha forma lúdica.  Logo reagruparanse os 
grupos no punto acordado, para facer un reconto dos participantes e 
emprenderá a volta ao albergue. 

INCLUSIÓN o/a participante formará parte do persoal de apoio que se desprazará no 
vehículo habilitado e nos puntos conflitivos realizará xunto cun monitor/a as 
función as de prevención e seguridade vial. 
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LIPDUB CONECTA CON GALICIA 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Toda a instalación 

MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 

INSTALACIÓN Balizarase as zonas con algún tipo de perigo. 

USUARIO Non son precisos medios de seguridade individual. 

MATERIAIS Material de papelería, bolsas de lixo, lanternas, disfraces, corda pita, cámaras 
fotográficas e ordenadores (empresa) 

TEMPORIZACIÓN SESIÓN 3h 30 min SEMANA 3h 30 min 

DESENROLO DA 
ACTIVIDADE 

Faranse 6 pequenos grupos e cada un deberá realizar un lipdup coa canción que, 
en consenso, escollan 
Primeiramente, explicaráselles que é un lipdup e a súa orixe para así axudalos a 
encamiñar o seu proxecto.  Despois, pasaran a debater e escoller en equipo a 
canción coa que queren traballar.  Para isto, deben empregar o diálogo e 
respectar o tempo de palabra de cada persoa, é dicir, colaborar e traballar en 
equipo.  De seguido, deberán planificar, crear, organizar e distribuír o traballo e 
as partes do lipdup, sempre facéndoo en consenso e cooperación.  
Posteriormente, pasarán á gravación de cada traballo para, finalmente, realizar 
a maquetación e o traballo no ordenador 

INCLUSIÓN Debido a que en todo momento traballase a partir do respecto, a colaboración e 
a cooperación creemos que a inclusión vai de maneira implícita. 

 


