
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE VERÁN 2022 NOS CEIP QUIROGA PALACIOS E MONTE 
DOS POSTES  
 
SAÍDAS DA 2ª QUENDA 
 
 
“OS CAMIÑOS QUE CHEGAN A SANTIAGO DE COMPOSTELA”  
Durante as diferentes quendas dos campamentos de verán faremos diferentes saídas cos nenos e nenas 
participantes. Tentaremos facer a maioría das actividades posibles o aire libre, nos espazos exteriores das 
diferentes instalacións das que dispoñemos. Sempre e cando a climatoloxía o permita.  
 
A temática xeral e fío condutor destas quendas é “O camiño de Santiago” aproveitando que nos atopamos en 
ano Xacobeo. Cada grupo de idade nos que se dividen as persoas participantes, estará inmerso en diferentes 
probas, misións, xogos e actividades. Todas elas lograrán que ao rematar cada xornada do campamento, 
logremos selar a nosa propia Compostela, respectiva de cada unha das etapas do camiño de Santiago. O peregrín 
tamén solicitará axuda aos máis pequenos e pequenas do noso campamento, xa que se atopa un pouco perdido 
facendo o Camiño cara Compostela.  
 

Saídas previstas dende o colexio Quiroga Palacios  
 
- Parque Monte de Conxo (Luis Pasín): polo camiño recolleremos diferentes follas e flores, para elaborar un 
herbario nestes días. Ao chegar dividiremos os grupos polas súas respectivas idades, faremos xogos de 
presentación e distensión antes da merenda. Unha vez rematada, tocará facer a actividade principal dese día. 
Nesta xornada faranse grandes xogos, aproveitando o espazo ao aire libre e as posibilidades que isto permite. 
Unha vez que rematemos volveremos tranquilamente paseando ata o colexio.  
 
- Visita ao Banquete de Conxo: aproveitando que nos atopamos cerca deste lugar emblemático de Santiago de 
Compostela, faremos unha ruta de sendeirismo por esta zona. Traballaremos a temática nos días previos, en 
asemblea cos diferentes grupos:  que significa este lugar, que pasou aquí hai tempo, como estivo esquecido e 
como agora podemos gozar del, etc. Aproveitaremos para facer un rastrexo fotográfico, que os e as monitoras 
prepararán previamente. Teremos que atopar a ubicación e o contido das imaxes previamente seleccionadas 
desta ruta. Tamén merendaremos aquí e regresaremos ao colexio.  
 
- Misión Imposible polo barrio de Conxo: unha das actividades máis motivadoras e que nos pon a proba nos 
campamentos son as diferentes misións que temos que tentar facer. Neste caso os diferentes grupos terán que 
saír polo barrio de Conxo e Santa Marta, logrando superar as probas e retos que o Peregrín nos  

 
encomendou. Teremos que relacionarnos coas persoas que atopemos polo camiño, falar cos peregrinos que 
vexamos. Aproveitaremos tamén para coñecer un pouco máis os negocios e lugares destacados destes barrios.  
 
- Saída ao Parque da Pontepereda: nesta ocasión tócanos aproveitar esta zona verde próxima ao colexio. 
Trasladarémonos á zona do Penedo, na cal faremos xogos ao aire libre, teremos tempo a merendar na súa zona 
verde. Como actividade principal teremos unha “Búsqueda do tesouro” a través das pistas teremos que tentar 
atopar o noso tesouro agochado no lugar.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
Saídas dende o colexio Monte dos Postes  
 
- Saída ao Parque Begoña Caamaño (Cotarelo): nesta ocasión tócanos aproveitar esta zona verde próxima o 
colexio. Trasladarémonos alí para poder desfrutar dos espectáculos de verán (Matinais no Cotarelo) e desfrutar 
ao aire libre da actuación de Migallas Teatro. Ao remate merendaremos, faremos xogos tradicionais na zona 
verde e regresaremos.  
 
- Parque das Cancelas: polo camiño recolleremos diferentes follas e flores, xa que decidimos facer un herbario 
nestes días. Ao chegar dividiremos os grupos polas súas respectivas idades, faremos xogos de presentación e 
distensión antes da merenda. Unha vez rematada, tocará facer a actividade principal dese día: grandes xogos, 
aproveitando o espazo o aire libre e as posibilidades que isto permite. Unha vez que rematemos volveremos 
tranquilamente paseando ata o colexio.  
 
- Misión Imposible polo barrio das Fontiñas: unha das actividades máis motivadoras e que nos pon a proba nos 
campamentos son as diferentes misións que temos que tentar facer. Neste caso os diferentes grupos terán que 
saír polo barrio das Fontiñas, Cancelas e San Lázaro, logrando superar as probas e retos que o Peregrín nos 
encomendou. Teremos que relacionarnos coas persoas que atopemos polo camiño, falar cos peregrinos que 
vexamos. Aproveitaremos tamén para coñecer un pouco máis os negocios e lugares destacados destes barrios 
polos que discorre o Camiño Francés que chega como meta a Catedral compostelá.  
 


