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A nosa ref.: 6 Educación 
Asunto: información xeral campamentos Xogando no Nadal 2022 

 
 
Queridos pais, nais ou titores: Por medio desta circular informámoslles de como se vai 
desenvolver o campamento de Xogando no Nadal 2022 organizado polo concello de Cambre, 
amosando os seguintes datos de interese: 
 

 Lugar de realización: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez 

 IMPORTANTE - Punto de encontro entrada e saída: Polo pabellón polideportivo do centro 

(Sofía Toro) que está situado pola parte de atrás do colexio. Os acompañantes non 

poderán entrar no edificio. 

 Datas: De luns a venres salvo sábados, domingos e festivos. 
 
- 1ª quenda: do 23 ao 30 de decembro de 2022 (6 días). 
- 2ª quenda: do 2 ao 5 de xaneiro de 2023 (4 días). 
 

 Servizos: 

Realizaranse os seguintes servizos: 
- Mañanceiro: Dende as 7:30 horas e ata ás 9:30 horas (agradecemos que a entrada sexa antes 
das 9:15 horas, para unha mellor organización). Servirase o almorzo con entrada para almorzar 
ata as 9:00 horas. 
- Haberá transporte coas paradas indicadas no cadro “Horario do transporte e paradas”.. 
- Haberá comida: Entre as 13:30 horas e as 16:30 horas. A recollida aos/ás participantes logo da 
comida poderá facerse a partir das 15:30 horas. 
- Actividades: de 9:30 horas a 13:30 horas. A chegada dos/dass participantes ao centro será ás 
9:30 horas e a súa recollida (dos/das que non solicitaron a comida) poderá facerse entre as 
13:30 e as 14:00  horas. 
 

 Datos do coordinador: 

Daniel 644103231 

 

 É importante que os pais/nais ou titores respecten o horario de chegada e de 
recollida dos/das participantes no centro escolar segundo a modalidade elixida. Fóra 
deste horario a porta de entrada ao centro escolar permanecerá pechada, polo que 
deberán chamar por teléfono ao coordinador das actividades para que lles abra. 
 

 Horario do transporte e paradas:  

 

PARADA Horario de ida Horario de volta 

CEIP Plurilingüe Graxal 9:10 horas 16:50 horas 

CEIP Portofaro 9:15 horas 16:45 horas 

P. Bus rotonda entrada A Barcala 9:15horas 16:45 horas 

CEIP GTB de Sigrás 9:20 horas 16:40 horas 

CEIP Wenceslao Fdez. Flórez 9:25 horas 16:30 horas 
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Pregamos puntualidade á hora tanto de deixar ao/á participante coma a de recoller na súa 
parada. Na ida, se alguén non está na súa parada o autobús non agardará e na volta, se 
non hai alguén para recoller ao/á participante o autobús continuará co/coa mesmo/a ata 
chegar á última parada. 

 

 ¿Que necesitan para eses días? 

- Unha muda completa, sobre todo os máis pequenos (3 anos), que deberán deixala no 

centro.  

- Roupa e calzado deportivo. Gorra e chuvasqueiro, segundo faga sol ou chuvia. É 

aconsellable que a roupa estea marcada co seu nome para evitar que o perdan (sobre 

todo os participantes máis pequenos). 

-  Os/as participantes poderán levar merenda para  tomala a media mañá e un botellín 

de auga co seu nome.  

 Medidas de seguridade e hixiene polo COVID-19 a resaltar: 

- Non poderán acceder ao centro, as persoas que teñan síntomas coma febre, tos,…, nin 

os/as participantes poderán participar no campamento. 

- Os acompañantes que leven e recollan aos/ás participantes directamente ao centro onde se 

vai facer o campamento, non poderán entrar no edificio. Deixarán e recollerán aos seus 

fillos/as no lugar de encontro. 

- Será obrigatorio o uso de mascarilla por todos os/as  participantes e persoal no transporte. 

- Durante o transcurso do campamento os/as monitores/as do campamento informarán aos/ás 

participantes das medidas de seguridade e hixiene que terán que cumprir. 

 

 Outras normas: 

- Durante todo o campamento, os pais, nais ou titores deberán ter o teléfono operativo. 
- Non  está  permitido  que os/as participantes leven aparellos electrónicos  nin  xoguetes  ao 

campamento, en tal caso se lles retirará e se entregará ao seu pai/ nai ou titor/a na recollida 
ou ao remate do mesmo. 

 
 
Calquera comunicación que queiran facer poderán facelo a través do coordinador do 

campamento ou ben por escrito ao concello de Cambre (educacion@cambre.org) ou chamando 
ao departamento de Educación ao nº de teléfono 981 613 291. 
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 Menú da comida: 

    
VENRES 23 
DECEMBRO 

    CREMA 
ZANORIA     

    FILETE DE 
POLO Á 
PLANCHA CON  
ENSALADA     

    IOGUR 

     

LUNS 26 
DECEMBRO 

MARTES 27 
DECEMBRO 

MÉRCORES 28 
DECEMBRO 

XOVES 29 
DECEMBRO 

VENRES 30 
DECEMBRO 

SOPA COUS 
COUS CON 
ZANORIA 

CREMA 
CALABACIÍN 

XUDÍAS Á 
GALEGA 

FIDEUÁ CON 
SALSA 
TOMATE 

ALUBIAS 
VEXETAIS 

ESTOFADO 
CASERO AO 
CERDO 

LASAÑA 
CLÁSICA DE 
ATÚN 

LOMO DE CERDO 
EN SALSA DE 
CHAMPIÑÓNS 
CON PATATA 
VAPOR 

MERLUZA Á 
ROMANA 
CON 
ENSALADA 

HAMBURGUESA 
CASERA CON 
ARROZ AO 
FORNO 

IOGUR FROITA IOGUR FROITA FROITA 

     

LUNS 2 
XANEIRO 

MARTES 3 
XANEIRO 

MÉRCORES 4 
XANEIRO 

XOVES 5 
XANEIRO 

 CREMA DE 
VERDURAS 

ARROZ CON 
VERDURITAS 

SOPA 
XARDINERA DE 
FIDEOS 

LENTEXAS 
VEXETAIS 

PIZZA ARTESÁ 
DE TOMATE, 
XAMÓN E 
MOZZARELLA 

TORTILLA 
ESPAÑOLA 
CON 
ENSALADA 

PAELLA DE 
PESCADO, POLO 
E CALAMARES 

ESPIRAIS 
TRICOLOR Á 
BOLOÑESA 

 

FROITA IOGUR FROITA FROITA  

 

As persoas que presentaron nas observacións da solicitude algunha intolerancia como (ao ovo, 

e non comer cerdo, adaptarse este menú a tales circunstancias).  

 

CALQUERA DÚBIDA OU ACLARACIÓN PODEN CHAMAR AO CONCELLO DE CAMBRE 

(EDUCACIÓN)TF.: 981 613 291 OU NO CORREO ELECTRÓNICO: educacion@cambre.org. 
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