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INTRODUCIÓN 

 

A continuación presentamos o proxecto que se desenvolverá nos 

Campamentos Urbanos de Verán de Vilagarcía nos meses de xullo e agosto de 

2017, dito proxecto é: “Imaxinaria, un mundo de Fantasía”.  

 

 Como unha viaxe os nenos e nenas poderán coñecer Imaxinaria , un 

mundo onde o máis importante será a Imaxinación sen límites, e do que eles/as 

mesmos/as serán creadores/as; achegarémolos polo tanto a un mundo de 

Fantasía, Imaxinación, Valores, Emocións, Xogos, e Creatividade.   

 

Neste proxecto unimos Fantasía  e Imaxinación , a fantasía sería  o grao 

superior da imaxinación capaz de dar forma sensible ás ideas, e de alterar a 

realidade (os animais poden falar, as alfombras voar, persoas e cousas poden 

aparecer e desaparecer por arte de maxia…etc).  

A importancia da imaxinación  para os nenos e nenas é incuestionable, 

canto máis pequenos/as viven a un mesmo tempo en dous mundos (realidade 

e  fantasía) pasando dun ao outro con total facilidade. O paso entre realidade e 

fantasía está moi normalizado, dependendo das idades (4 ou 5 anos por 

exemplo) nos seus xogos diarios. Con nenos e nenas máis maiores, 6 - 7 anos 

e máis hai moita variabilidade, poden comezan a preferir os feitos, os números, 

as normas ou a información, ou se inclinan máis pola creatividade, as ideas e 

os xogos imaxinativos.  

En defintiva, cremos que a personalidade dos nenos e das nenas na súa 

totalidade precisa dunha fantasía e imaxinación rica, dunha conciencia sólida e 

dunha comprensión clara da realidade. 
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PRESENTACIÓN “IMAXINARIA, UN MUNDO DE FANTASÍA”

A través de Imaxinaria

fantasía, onde o máis importante será empregar a imaxinación, ser 

creativos/as, aprender sobre os valores, sobre as diferentes emocións, coñecer 

e participar nas diferentes tipoloxías de  xogos...etc. 

Cun traballo en equipo d

grupo de idade participante nas actividades establecerá as características do 

seu propio mundo de Fantasía, a súa 

habitantes, seres fantásticos, vida, normas e valores, nat

Para o desenvolvemento óptimo do noso proxecto lúdico

estableceremos a seguinte secuenciación temática  durante os meses de Xullo 

e Agosto:  
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“IMAXINARIA, UN MUNDO DE FANTASÍA”

Imaxinaria ,  nenos e nenas crearán o seu propio mundo de 

fantasía, onde o máis importante será empregar a imaxinación, ser 

creativos/as, aprender sobre os valores, sobre as diferentes emocións, coñecer 

e participar nas diferentes tipoloxías de  xogos...etc.  

Cun traballo en equipo de nenos e nenas, e monitores e monitoras, cada 

grupo de idade participante nas actividades establecerá as características do 

seu propio mundo de Fantasía, a súa Imaxinaria : características físicas, 

habitantes, seres fantásticos, vida, normas e valores, natureza, artes... 

Para o desenvolvemento óptimo do noso proxecto lúdico

estableceremos a seguinte secuenciación temática  durante os meses de Xullo 
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Para o desenvolvemento óptimo do noso proxecto lúdico–pedagóxico 

estableceremos a seguinte secuenciación temática  durante os meses de Xullo 
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OBXECTIVOS DO PROXECTO 
 

XERAIS 
 

� Favorecer coa imaxinación e a creatividade, o desenvolvemento da 

comunicación, a mellora na socialización e a autoestima entre os nenos e 

nenas.  

� Fomentar e empregar a imaxinación e a fantasía nun ámbito lúdico,  para 

crear un “mundo” e unha historia coa que favorecer entre os nenos e 

nenas aspectos como a creatividade e a linguaxe. 
 

ESPECÍFICOS 
 

• Estimular a creatividade e a imaxinación en diferentes ámbitos.  

• Fomentar a linguaxe artística como ferramenta de comunicación.  

• Desenvolver a sensibilidade artística e estimular a imaxinación no proceso 

de observación das artes.  

• Experimentar coas diferentes emocións nun mundo de fantasía.  

• Fomentar valores como o respecto e a tolerancia polos demais e as súas 

opinións. 

• Educar en valores e en normas de comportamento básicas. 

• Potenciar a autonomía dos/as participantes para favorecer o seu 

desenvolvemento físico e psicolóxico a curto e longo prazo. 

• Educar na igualdade, diversidade e o respecto polas diferenzas.  

• Adquirir hábitos lectores,  espertando o seu interese pola lectura e polo 

coñecemento de autores, obras, tradicións, lendas, contos...etc . 

• Participar e gozar coa realización de xogos e dinámicas grupais. 

• Empregar formas de comunicación expresivas, corporais, visuais, 

plásticas e musicais, fomentando entre os nenos e nenas o sentido 

estético e a creatividade. 
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METODOLOXÍA E ORGANIZACIÓN  

 

O proceder metodolóxico adaptarase ás distintas accións establecidas, 

pero é preciso destacar que de xeito integral a metodoloxía fundamentarase no 

emprego de técnicas activas, flexibles e participativas, posto que os eixes de 

acción estratéxica foron deseñados para que todos e todas os/as participantes 

sexan concibidos como suxeitos activos e principais protagonistas. 

Baixo esta premisa, fomentarase e terase en conta a participación, a 

reflexión crítica así como as opinións dos nenos e a das nenas. Teremos 

sempre  presente o emprego de estratexias que faciliten as actividades, nun 

espazo  de confianza e colaboración, facilitando unha relación empática e de 

proximidade. Para  iso seguiremos as seguintes pautas: 

 

− Promover actividades gratificantes. 

− Consolidar espazos de creatividade.  

− Ofrecer experiencias significativas de aprendizaxe. 

− Readaptar o proceso cando sexa preciso segundo o perfil dos/as 

participantes. 

− Considerar a motivación como un piar das aprendizaxes. 

 

Para facilitar o desenvolvemento das actividades será preciso distribuír aos 

nenos e nenas en grupos de idade. Deste xeito, as actividades  e a súa 

dificultade irán acordes á idade. Serán dous os grupos: 

Grupo 1 De 3 – 5 anos 

Grupo 2 De 6 – 7 anos 
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DESCRICIÓN DO HORARIO DIARIO 
 

Comezaremos a mañá coa recepción dos nenos e nenas e con xogos de 

distensión. A continuación, unha vez todos e todas, realizaremos  diferentes 

xogos deportivos. A partir das dez da mañá comezan as actividades propias da 

temática, previamente xa establecidas para cada grupo de idade.  

A merenda será sempre de media hora, momento no que os nenos e nenas 

collen forzas de novo e poden compartir tempo cos seus compañeiros/as  

doutros grupos.  

Unha vez rematado o tempo de descanso e merenda, faremos xogos 

cooperativos e a continuación toca a segunda das actividades temáticas, que 

sempre se desenvolverá ao aire libre, se as condicións climáticas son óptimas. 

A mañá remata, adicando tempo aos xogos de distensión. Os participantes 

no servizo de comedor terán un tempo de xogo libre tutelado ao rematar o 

mesmo.  

ACTIVIDADES HORARIO ACTIVIDADES 

Recepción dos/as usuarios/as 09:00 a 09:30 Xogos  de distensión 

Xogos deportivos 09:30 a 10:00 Xogos deportivos 

Actividade Temática 10:00 a 11:30 Actividade Temática 

Merenda media mañá 11:30 a 12:00 Merenda media mañá 

Xogos  cooperativos 12:00 a 12:30 Xogos cooperativos 

Actividade Temática 2 12:30 a 13:30 Actividade Temática  2 

Saída  13:30 a 14:00 Xogos de distensión 

Servizo comedor 14:00 a 15:00 Xogo libre tutelado e saída 
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DESCRICIÓN ACTIVIDADES 

 

A continuación facemos unha pequena descrición das actividades do noso 

proxecto lúdico-pedagóxico, atendendo á secuenciación temática dos meses 

de xullo e agosto:  

 

� PRESENTACIÓN IMAXINARIA.-  

Neste bloque os nenos e nenas coñecerán a temática. Presentaremos 

Imaxinaria , un mundo de Fantasía por crear polos nenos e nenas participantes 

nas actividades.  

� CONSTRUÍNDO IMAXINARIA.-  

Imaxinaria será diferente segundo os grupos de idade dos nenos e nenas 

participantes nas actividades de verán. Cada grupo lle dará unhas 

características específicas. Crearemos o noso mundo de Fantasía a través de 

diversas actividades como poden ser: talleres, contacontos, representacións, 

xogos, deportes... 

� NO MUNDO DE FANTASÍA.-  

Como queren ser os nenos e nenas en Imaxinaria, as súas características 

físicas,  valores, as emocións.  

� VIDA EN IMAXINARIA.-  

A vida diaria en Imaxinaria, como podería ser? 

� SERES FANTÁSTICOS.-  

Os nenos e nenas coñecerán algúns dos exemplos clásicos de seres 

fantásticos, imaxinarios e mitolóxicos.  

� FANTASÍA NO PASADO.-  

Algúns dos inventos ou avances que se deron ao longo da historia das 

civilizacións, tivo moito de fantasía e imaxinación nos seus inicios, 

coñeceremos algúns casos destacables, e experimentaremos con eles.  
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� XOGANDO COA IMAXINACIÓN.-  

Empregaremos o xogo imaxinativo e outras dinámicas para desenvolver unha  

das accións fundamentais da vida dos nenos e nenas, Xogar.  

� CONTOS, HISTORIAS E LENDAS.- 

Con contos, libros e lendas coñeceremos destacados exemplos de mundos 

fantásticos e imaxinarios.  

� ARTE EN FANTASÍA.-  

A Arte é dos exemplos máis claros de creatividade, imaxinación e fantasía. 

Tanto na pintura, como na escultura, a literatura e a música existen numerosos 

artistas destacados ao longo da historia pola súa imaxinación e creatividade.  

� MAXIA.-  

A Maxia é algo que nenos e nenas relacionan sempre coa Fantasía,  

aproveitaremos esta circunstancia para achegalos a este mundo cheo de 

ilusións para eles, para elas e e para todos nós.  
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PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA 

 

A programación alternativa é unha alternativa á programación inicialmente 

proposta,este  ano a programación  recibe o nome de “Somos Artistas”, que 

unirá a nenos e nenas coa súa creatividade e coas Artes . Trátase polo tanto 

de que as Artes, ocupen a mente e os sentidos dos nenos e das nenas, 

invitándoos a escoitar, observar, resolver problemas e a imaxinar empregando 

diversas formas de pensar e expresar.  

Consideramos, polo tanto, que esta programación alternativa é unha 

proposta complementaria e enriquecedora para as nosas actividades de verán, 

xa que basearase naquelas disciplinas artísticas que máis efecto e interese 

espertan nos nenos e nenas destas idades; estamos a falar da música , do 

teatro e das artes plásticas .  
 

OBXECTIVOS 

� Estimular a expresividade emocional e a súa interpretación. 

� Estimular a intelixencia emocional, o desenvolvemento cognitivo, creativo, 

intelectual e psicolóxico.  

� Fomentar unha personalidade creativa, inventiva, e axudar a desenvolver a 

súa individualidade e autoestima. 

� Aprender a desenvolver unhas boas habilidades para que os nenos e as 

nenas aprendan a seguir instrucións, a comunicarse mellor e  a 

desenvolverse na música, arte e teatro… 

� Activar a imaxinación de nenos e nenas fortalecendo as súas habilidades 

creativas.  
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EXEMPLOS DE ACTIVIDADES  

A continuación amosamos algúns exemplos de actividades que se poderán 

desenvolver coa programación alternativa:  

 

MÚSICA TEATRO ARTES PLÁSTICAS 

Crear ritmos A mímica Paleta de cores 

Novos Instrumentos Teatro de sombras Arte efímero 

Xogos musicais Xogos teatrais Paul Klee 

Música emocional Teatro do mundo Jackson Pollock 

 


