
O que ten oficio
ten xeitiño

CREATIVIDADE NAS NOSAS MANS

CORUÑA 
CULTURA

CAMPAMENTOS NADAL 2017
ÁGORA-FÓRUM METROPOLITANO



DURACIÓN 
Os días 22, 26, 27, 28, 29 de decembro do 2017 e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro do 2018

PARTICIPANTES 
Nenas e nenos nacidas/os entre 2005 e 2013, agrupados por idades 

HORARIO 
Das 10.00 ás 14.00 h, os días indicados.  
Coa posibilidade de ampliación horaria para a conciliación familiar: de 9.00 a 10.00 h.  
Realizarase unha pequena pausa de 11.45 a 12.00 h, para comer unha merenda, 
que cada participante traerá da súa casa. 

LUGAR 
Fórum Metropolitano e Centro Ágora

COTA 
Campamento: 35# - Coa ampliación horaria: 40# 

CAMPAMENTOS DE NADAL 2017
FÓRUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA

CAMPAMENTOS DE NADAL 2017
FÓRUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA

Quedou  inscrita/o no programa de Campamentos de Nadal – 2017

Amplía o horario de 9.00 a 10.00 h 

A Coruña, de de 2017

Paga ,00€

Paga ,00€

INSCRICIÓN
Na conserxaría do Fórum Metropolitano ou de Ágora, a partir do 4 de decembro, 
até cubrir as prazas, é necesario facer a inscrición no centro no que se desexa 
realizar o campamento. En horario de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 h.  
Por rigorosa orde de inscrición, até cubrir as prazas, 50% en horario de mañá 
(55) e 50% en horario de tarde (55).  Admitiranse 3 fichas por persoa, excepto  
no caso de ser irmáns, no que se recollerán todas as fichas. 

Número de prazas: 110 nenas/os por centro, distribuídos en 6 grupos por idades.

Reservarase o 10% das prazas para  solicitantes con diversidade funcional en grao 
que lles permita participar nas actividades co grupo. Non se acometerán tarefas 
que requiran funcións médicas ou hixiénico sanitarias. Caso de resultar maior  
a demanda deste tipo de prazas, Radio Ecca valorará individualmente a pertinencia 
de cada unha das solicitudes.

Datos do/a neno/a:

Nome:                            Apelidos:

Data de nacemento:

Enderezo:

Teléfonos:

D./D.ª:

con DNI                                                  en calidade de nai, pai ou representante 

legal da/o solicitante, desexa inscribila/o no programa de Campamentos de Nadal 

do 2017. Ao mesmo tempo, declara que non padece ningunha enfermidade 

que lle impida realizar actividades físicas. 

Amplía o horario de 9.00 a 10.00 h  

       

A Coruña,            de                     de 2017    

SI NON

SI NON

Sinatura
Sinatura

Ao longo deste campamento descubriremos infinidade de materiais  
e poñerémonos na pel dos distintos gremios que ao longo da nosa historia 
traballaron coas súas mans os produtos da terra.

Coñeceremos os mestres tecedores que cun pouco de lá facían alfombras 
ou pulseiras de infinitas cores, seremos marroquís para traballar o coiro. 
Desfrutaremos da nosas madeiras tal cal foramos carpinteiros, moldearemos  
o barro para sentilo nas nosas mans e facer todo tipo de obxectos creativos.

Coñeceremos e descubriremos algúns materiais que nos darán infinitas  
sorpresas e posibilidades para desenvolver a nosa creatividade.

Sempre fomentando os valores cívicos e de compañeirismo, selo dos nosos 
campamentos. 



O/a solicitante posúe algunha alerxia alimentaria? 

       SI        NON (En caso afirmativo, detalle o máis posible o tipo de alerxia)  

O/a solicitante padece algunha doenza que lle impida realizar actividades físicas?                   

       SI        NON (Por favor, detalle o tipo de doenza)  

O/a solicitante precisa dalgún tipo de atención específica individualizada?  

       SI        NON (Por favor, detalle o máximo posible) 

O meu fillo/a ten algún tipo de atención medica específica (diabete, epilepsia, 

medicación,…) 

       SI        NON (Por favor, detalle o máximo posible) 

A empresa adxudicataria, Radio Ecca, queda obrigada ao cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Aplicando a Lei galega que regula a protección da infancia e a familia e a Lei de protección de datos, 

autorízanos a que o/a menor saia en ocasións puntuais fotografado, entrevistado ou filmado para 

reportaxes e/ou artigos para ser publicados en xornais ou revistas de ámbito local ou nacional co 

obxectivo dunha divulgación educativa da actividade sen ningún tipo de fin comercial:

       SI         NON  

Outras cuestións de interese:

CAMPAMENTOS  
NADAL 2017


