
 

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 13.45 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 
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veracidade dos datos incluidos na mesma. 

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 
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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. 

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. 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 NOS CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 

PARA MOCIDADE DO 8 A 16 ANOS 

1. ANTECEDENTES 

O 31 de decembro de 2019 as Autoridades da República Popular China, comunicaron a   OMS 

varios casos de pneumonía de etioloxía desconecida en Wuhan, unha cidade situada na 

provincia chinesa de Hubei. Unha semana ma  is tarde confirmaron que se trataba dun novo 

coronavirus que foi denominado SARS- CoV-2. Do mesmo xeito que outros da familia dos 

coronavirus, este virus causa diversas manifestacións clinicas englobadas baixo o termo 

COVID-19, que incluen cadros respiratorios que varian desde o arrefriado común ata cadros 

de pneumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico e fallo multiorga  nico. 

Sen embargo, aproximadamente o 80% dos casos de COVID-19 notificados ata o momento 

son cadros leves. Ao tratarse dunha enfermidade transmisible debense extremar as medidas 

de precaución. Coa información dispoñible ata o momento, o mecanismo principal de 

transmisión é por gotas respiratorias maiores de 5 micras (Pflugge), que non permanecen 

suspendidas no aire e depositanse a menos de 1 ou 2 metros, por contacto directo das 

mucosas con secrecións, ou con material contaminado por estas, que poden transportarse en 

mans ou obxectos (similar a   gripe). E   probable a transmisión por superficies infectadas e 

describiuse a transmisión relacionada coa asistencia sanitaria, especialmente aos 

traballadores. Ata onde conecemos, o SARS- CoV-2 afecta de forma ma  is grave a maiores de 

65 anos con patoloxía cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardiaca) 

e en menor medida con patoloxía respiratoria crónica e diabetes. A letalidade aumenta coa 

idade. Os datos disponibles en China revelan que amortalidade na franxa de idade entre 60-69 

anos e de 3,6%, entre 70-79 anos edo 8% e a mortalidade nos maiores de 80 e do 14,8%.  

2. OBXECTIVOS DO PRESENTE PROTOCOLO 

Adaptar as nosas actividades de educación non formal, ocio educativo e tempo libre ao novo 

escenario provocado pola afectación do COVID-19.  

Facer unha correcta aplicación das medidas hixiénico-sanitarias tanto nas instalación a 

utilizar, como no persoal, equipo de monitorado e nenos e nenas participantes en cada 

campamento. 

Establecer un protocolo de actuación que permita dar unha resposta ante un posible caso 

infeccioso por COVID-19.  

3. MEDIDAS A TOMAR NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 

Segundo as Recomendacións e Medidas para o Desenvolvemento das actividades de 

educación non formal, ocio educativo e tempo libre adaptadas á situación do COVID-19, 

adoptadas  pola Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 



Voluntariado en base á Resolución do 12 de xuño de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Sanidade pola que se da publicidade do acordo da Xunta de Galicia do 12 de 

xuño de 2020 sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte a crise sanitaria 

ocasionada polo Covid 19 unha vez superada a Fase III do Plan para a transición cara unha 

nova normalidade, a realización de actividades do sector da educación non formal, o ocio 

educativo e o tempo libre deberá adaptarse a estas recomendacións e medidas de prevención 

e seguridade ditadas polas autoridades sanitarias competentes. A maiores disto, é preciso 

establecer un compromiso conxunto entre os organizadores da propia actividade (sexa cal 

sexa a súa natureza), as familias e os propios participantes para que o desenvolvemento das 

actividades se poida realizar coas máximas garantías posibles.  

O Concello de Vilagarcía de Arousa organiza unha serie de Campamentos Urbanos co 

obxectivo de proporcionar unha  alternativa  de  ocio  saludable  mediante  a realización dunha 

ampla variedade de actividades que contribúen 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 e a Consellería 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 autonomía.  

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 tentan, ademáis, contribuir á conciliación da vida familiar e 

profesional.   

 

A progresiva volta ao traballo presencial fai necesario contemplar e valorar a oportunidade de 

ofrecer recursos de conciliación, como son estas actividades. Actividades adaptadas e 

extremando as precaucións e normas hixiénico-sanitarias establecidas polas autoridades 

competentes, nas que se reforce o recomendable distanciamento físico (1,5 metros), se 

empreguen os materiais de protección individual cando ese distanciamento non sexa posible e 

se traballe en grupos de participantes máis reducidos, sen perder o carácter educativo, 

interactivo e de participación polo que se caracterizan.  

Os nosos campamentos urbanos son obxecto dun protocolo específico: o Decreto 50/2000, 

do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de 

xuventude, pero en base a este novo escenario, realizarase unha adaptación adoptando as 

novas regulacións e as recomendacións autonómicas nesta materia. 

 

3.1. Imposibilidade de participación 

Deste xeito, 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.  

 

3.2. Protocolo de actuación ante un posible caso de COVID-19  
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En cada campamento urbano nomearase unha persoa responsable ou coordinador COVID19, 

que será a responsable da coordinación das medidas de prevención e control da COVID-19 

que se establecen neste documento. 

Esta será a encargada de contactar coa Xefatura Territorial de Sanidade correspondente se 

existise algún caso de sospeita para coordinar as medidas de control deste. Ante a 

manifestación de síntomas relacionados co COVID-19 por parte dos nenos e nenas / 

mozos/as participantes na actividade, será necesario que comuniquen esta circunstancia 

canto antes ao/á  monitor/a encargado do grupo, que será o encargado de poñer en marcha, 

xunto coa persoa coordinadora COVID19, o oportuno protocolo de illamento. Deste xeito, a 

persoa participante que presente este tipo de síntomas deberá ser trasladada a un lugar illado, 

no que deberá permanecer e portar máscara cirúrxica. 

Unha vez confirme os síntomas deberá poñerse en contacto cos proxenitores e co número de 

teléfono 900 400 116, ou 061 no caso de existir sintomatoloxía severa, para trasladar toda a 

información do caso e esperar instrucións; así como á Xefatura Territorial de Sanidade 

correspondente. O persoal monitor encargado do subgrupo no que estivese a persoa 

participante, en colaboración coas autoridades sanitarias pertinentes e o coordinador/a 

COVID19, encargarase de revisar o círculo de contactos estreito do grupo do neno/a, mozo/a 

afectado/a, co fin de facilitar a actuación da Xefatura Territorial de Sanidade e seguindo 

sempre as súas instrucións. Mentres non se descarte que se trata duncaso infeccioso por 

COVID-19, procurarase que os seus posibles contactos estreitos teñan a menor interacción 

posible co resto dos participantes. A maiores das pautas anteriores, en todo momento se 

seguirán as indicacións das autoridades sanitarias competentes, que serán as que tomen as 

decisión precisas para protexer a saúde das persoas participantes na actividade. Así mesmo, 

e ademais de contar coas pertinentes e habituais autorizacións. 

 

O Concello de Vilagarcía prestará especial atención á formación do equipo técnico, posto que 

será o encargado de velar polo correcto funcionamento da iniciativa. Deste xeito, suscribirá un 

convenio coas empresas subcontratadas aos efectos de cumprimento de todas estas medidas 

e esixirase que teñan esta formación: 

 Formación para adaptar as actividades ás medidas e recomendacións marcadas polas 

autoridades sanitarias (distanciamento físico, emprego de máscara, etc.). Revisión das 

actividades a desenvolver, suprimindo aquelas que promoven o contacto físico máis 

estreito e primando as que poden levarse a cabo dun xeito máis individual ou con 

maior distanciamento, intentando non perder a dinámica de grupo.  

 Formación sobre as medidas hixiénico-sanitarias de carácter persoal recomendables, 

tales como a necesidade dun correcto e asiduo lavado demans, o emprego de xel 

hidroalcólico, a colocación correcta da máscara, etc. Neste sentido, o equipo de 

monitorado será o encargado, tras recibir a formación oportuna, de ensinarlle aos 

rapaces e rapazas, o primeiro día de actividade, todos estes procedementos.  

 

4.- Configuración dos grupos na actividade 



O Decreto 50/2000 (Título II, Capítulo II e artigo 47) fixa a ratio mínima para as actividades de 

tempo libre en 1 monitor/a para cada 10 participantes. Tendo en conta a situación actual, 

onde se deben extremar as precaucións e levar uncontrol máis exhaustivo dos grupos, 

adoptarase unha ratio máis reforzada, de cando menos 1 monitor/a por cada 7 rapaces e 

rapazas/ mozo/as no caso de que as persoas participantes teñan idades inferiores aos 9 anos. 

(nalgún dos campamentos esta ratio é incluso menor, 1 monitor por cada 5)  

Ademais, non se superará o número de 15 participantes por campamento, subdividindo estes 

en como mínimo dos grupos. Cada subgrupo procurará traballar de xeito individual, sen 

contacto estreito co resto de subgrupos durante as diferentes accións, sen prexuízo das 

pertinentes rotacións que se realicen para que todos os subgrupos poidan  desfrutar de todas 

as actividades programadas. Antes de cada rotación será  preciso levar a cabo a pertinente 

hixienización do material empregado. Así mesmo, no caso de actividades levadas a cabo por 

entidades, asociacións ou empresas do sector do tempo libre. 

Recomendase que a inscrición nos Campamentos Urbanos se realice de xeito telemático.  

No caso de participación de nenos/as ou mozos/as con discapacidade na actividade, 

reforzaranse as ratios de atención se se considera necesario e prestarase especial atención ás 

medidas de prevención e hixiénico-sanitarias de carácter persoal, tendo en conta aqueles 

supostos que eximen da obrigatoriedade de portar máscara por parte da persoa con 

discapacidade. 

 

A meirande parte das actividades do Campamentos Urbanos se realizarán en espazos ao aire 

libre. De non ser posible, nas accións en espazos pechados poñerase especial atención ao 

distanciamento físico de 1,5 metros e, cando este non sexa posible, empregarase máscara. 

Así mesmo realizarase  unha correcta ventilación do dito espazo. 

 

 

5.- Medidas de hixiene e prevención  

Neste punto do documento diferenciarase entre as medidas e recomendacións hixiénico-

sanitarias e de prevención fronte ao COVID-19 asumidas polas persoas, así como as que se 

deben implantar nas instalacións ou espazos nos que se leve acabo a actividade. 

5.1. Medidas persoais  

Ademais de presentar a declaración responsable antes do inicio da actividade e non asistir se 

presenta sintomatoloxía asociada ao COVID-19, tanto o persoal monitor como as persoas 

participantes na actividade deberán seguir unha guía de pautas persoais de hixiene e 

prevención cada día da actividade. Para favorecer a asimilación, comprensión e compromiso 

dos nenos/as e mozos/as participantes, o primeiro día organizarase unha dinámica lúdica-

formativa, adaptada á franxa de idade, para que os nenos/as e mozos/as coñezan as 

diferentes medidas de prevención, hixiénico-sanitarias e os distintos protocolos que se deben 

seguir. Incidirase na propia hixiene persoal e no protocolo de detección: ante calquera síntoma 

http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=5
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=5
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=5


vinculado co COVID-19, será necesario que o comuniquen canto antes ao seu monitor de 

referencia  

De xeito xeral, estas son as recomendacións persoais de hixiene e prevención: 

https://rse.xunta.gal/index.php/es/component/k2/item/8692-disponible-para-a-sua-descarga-

a-guia-de-recomendacions-de-saude-laboral-ante-o-coronavirus 

Manter a distancia interpersoal de seguridade sempre e cando sexa posible, priorizando 

aquelas actividades que faciliten este distanciamento. No caso de non ser factible, deberase 

empregar o uso de máscara tanto por parte  do persoal monitor como das persoas 

participantes.  

Corresponderá á empresa traer o seu material de prevención e limpeza. No caso dos/as 

nenos/as participantes, estes deben traer a súa propia máscara á actividade. 

Hixiene de mans frecuente con auga e xabón ou solucións hidroalcólicas. É importante que, 

cando menos, esta hixiene de mans se realice tras cambiar de actividade, antes e despois das 

comidas e despois de ir ao lavabo. 

Ao tusir ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

Usar panos desbotables e tirar estes tras o seu uso. 

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

Evitar coller pertenzas alleas, así como o material do monitorado. Así mesmo, o monitorado 

procurará non compartir os seus medios particulares de traballo, tales como ordenadores, 

móbiles ou papelería. De ser necesario facelo, procederase a desinfectar o material 

posteriormente.  

 

5.2. Medidas nas instalacións e espazos 

En xeral, nos espazos e instalacións pechadas onde se desenvolvan os campamentos urbanos  

extremarase a limpeza e as medidas de prevención en zonas común ou espazos similares, 

lavabos.  

Instalaranse dispensadores de xel en todos os espazos comúns.  

Eliminaranse os mobles e utensilios que non sexan precisos dos espazos nos que se realizará 

a actividade. 

Contarase cunha sinalización visible sobre as medidas hixiénico-sanitarias e de prevención 

establecidas no desenvolvemento da actividade.  

Procederase a desinfectar o material empregado polos participantes antes dun novo uso.  

Realizarase  unha ventilación constante dos espazos pechados. 

Revisarase o sistema de climatización da instalación, se existe, para asegurar a limpeza e o 

cambio dos filtros de aire exterior en caso necesario, co obxectivo de maximizar no posible o 

caudal de ventilación.  

 

Extremarase a limpeza, prestando especial atención ás superficies de contacto más frecuente 

como pomos de portas, pasamáns, billas, etc, utilizando para iso desinfectantes como 
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soluciones de lixivia (1:50) acabada de preparar ou calquera dos desinfectantes con actividade 

virucida autorizados.  

Manterase a ventilación dos aseos permanentemente e indicarase que os inodorosse 

descarguen coa tapa pechada, limpando  varias veces ao día os aseos.  

Na medida do posible, manteranse as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar 

o contacto das persoas cos pomos. 

As papeleiras deberán contar con tapa e apertura de pedal e deben estar distribuídas por 

todo o edificio.  

Sempre se recomendará a utilización de escaleiras de forma preferente, cando sexa posible.  

Non poderán utilizarse as máquinas que se activan ao tacto.   

 

 

Vilagarcía de Arousa, a data da sinatura electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=11
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=11
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=11
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=15
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=15
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=15
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=17
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=17
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=17
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=19
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=19
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=19
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=21
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=21
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=21
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=23
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=23
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=23
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=25
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=25
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=25
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=27
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=27
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=27
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=29
http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/xuno/Recomendacions_ocio_educativo_tempo_libre_Galicia.pdf#page=29


Xuventude

Praza Ravella, 1 -- 36600 Vilagarcía de Arousa --  T 986 099 200  -- F 986 501 109 --CIF: P/3606000 B
https://sede.vilagarcia.gal/ -- xuventude@vilagarcia.gal

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NA ACTIVIDADE DENOMINADA
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2020. 12 a 16 anos.

01001
Procedemento: Código do Procedemento: Documento

14002 SOLICITUDE

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa ou entidade representante

Autorizo expresamente a comprobación, consulta e obtención telemática dos datos referidos a esta solicitude segundo o disposto na
Lei 39/2015 de 1 de outubro.

AUTORIZACIÓN PARA COMPROBACIÓN DE DATOS PERSOAIS

As persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración, polo que non é preciso que 
cubran este espazo.

Estos datos surtirán efecto únicamente no expediente asociado a esta solicitude.

No suposto de non indicar a persoa a quen notificar, a notificación practicarase no enderezo do solicitante.

Postal: (cubrir o enderezo postal só se é distinto ao indicado para o solicitante)

Electrónica: A través da sede electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa (https://sede.vilagarcia.gal)

Autorizo Non Autorizo 

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA ESC PISO PORTA

PARROQUIACP

PROVINCIA MUNICIPIO

LOCALIDADE

NÚM LETRA

TOPONIMIA

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE

Responsable do tratamento Concello de Vilagarcía de Arousa

Finalidades do tratamento Xestión do procedemento e actuacións administrativas

Lexitimación para o tratamento
(Sede Electrónica /Transparencia/Protección de Datos/Rexistro de Actividades Tratamento) 

O exercizo de potestades públicas segundo a normativa aplicable detallada no Rexistro de Tratamento e de uso 
histórico, estatístico e científico:

Destinatarios dos datos Administracións Públicas e segundo o Rexistro de Tratamento

Exercicio de dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, ou calquera outro dereito recoñecido no Regulamento UE Xeral de 
Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018

Contacto delegado/a de protección 
de datos e máis información

https://sede.vilagarcia.gal ou dpd@vilagarcia.gal

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS PARA PERSOAS FÍSICAS 

NOME MENOR PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/CIF

DATOS DAS PERSOAS SOLICITANTES MENORES DE IDADE.
Nados/as entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2007.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN, en calidade de:         Nai          Pai          Titora/or

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA ESC PISO PORTANÚM LETRA

PARROQUIACP LOCALIDADE TOPONIMIA

PROVINCIA MUNICIPIO

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO



AUTORIZACIÓNS:

Praza Ravella, 1 -- 36600 Vilagarcía de Arousa --  T 986 099 200  -- F 986 501 109 --CIF: P/3606000 B -- https://sede.vilagarcia.gal/ -- xuventude@vilagarcia.gal

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, GRAVACIÓN DE IMAXES E REXISTRO DE SON:

Autorizo para que lle/s realice/n fotografías ou gravacións audiovisuais durante a actividade, que poder ser utilizadas polo Concello ou 
publicadas nos medios de comunicación, tendo en conta sempre os deritos da infancia e sen desvirtuar o contexto no que foron captadas.

Autorizo Non Autorizo 

Xuventude

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro que o/a menor está empadroado no Concello de Vilagarcía de Arousa.

Que ámbolos dous proxenitores están traballado e/ou en situación de ERTE a día de hoxe.

Que coñezo, acepto e acato os protocolos anti Covid-19 e as Bases do Servizo

DATOS SANITARIOS DO/A MENOR:
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Ten algunha alerxia (a medicamentos, alimentos, gramíneas, etc...?

Padece algunha enfermidade infecto-contaxiosa?

Padece algunha enfermidade que precise de coidados especiais?

Padece algunha limitación física e/ou funcionar?

Está vacinado segundo a lexislación vixente?

Precisa actualmente algunha medicación?
                                                                    

Outras observacións:

SI NON

SINALE OS PERÍODOS E SERVIZO SOLICITADO. Sinale a orde de preferencia do 1 ao 2.

CAMPAMENTO URBANO MEDIOAMBIENTAL. Do 17 ao 28 de agosto de 2020.

CAMPAMENTO URBANO DE BAILE. Do 27 ao 3 de xullo de 2020.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE:

- Os/as menores en situación de garda ou tutela administrtiva 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 expedido pola Dirección do Centro 
de menores e polo órgano administrtivo correspondente que acredite que durante o período 2019/2020 a ou o menor está en situación de 
internamento.

- No caso de menores estranxeiras/os, copia compulsada do permiso legal de residencia ou documento análogo.

- Fotocopia do DNI do/a nai/pai/titor do neno/a.

- Fotocopia do DNI dos/as menores ou fotocopia da folla do libro de familia se non posúen DNI.

- No caso de nenos/as non empadroados no Concello de Vilagarcía de Arousa pero cuxos proxenitores desempeñen a súa actividade 
laboral dentro do termo municipal de Vilagarcía de Arousa, deben aportar un certificado de empresa que xustifique esta condición.

- Fotocopia das tarxetas sanitarias ou dos seguros médicos privados dos menores.

- No caso de que os menores resulten beneficiarios do programa e padezan algunha patoloxía, precisen tratamento farmacolóxico ou 
terapia específica debe achergarse a seguinte documentación:

 * Informes de saúde da ou do especialista que proceda, no que se indique a patoloxía, o tratamento farmacolóxico ou a terapia que 
precisan, e no que se faga constar que as súas condicións médicas lles permite asistir ao campamento.
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Xuventude

Lugar

,

Sr./a. Alcalde/sa Presidente/a do Concello de Vilagarcía de Arousa

SINATURA DA NAI, PAI OU TITOR

Data

Nai, Pai ou Titor 1

A persoa representante DECLARA que os dous proxenitores autorizan a asistencia do/a menor á actividade.

O proxenitor que asine este documento, DECLARA o consentimento para a participación do/a menor por parte do outro proxenitor.

A sinatura da presente solicitude supon o coñecemento e aceptación das bases dos Campamentos Urbanos 2020, así como a declaración 
de que todos os datos facilitados son certos. En caso de omisión de datos, falta de sinaturas ou falta de documentación, a solicitude será 
invalidada.
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