
Programa da estancia no albergue Os Bizcos para os 30 premiados de ESO 
      

Hora Luns  23 Martes 24 Mércores 25 Xoves 26 Venres 27 
09:00  Erguerse Erguerse Erguerse Erguerse 
09:30  Almorzar Almorzar Almorzar Almorzar 
10:00  Recollida de habitacións Recollida de habitacións Recollida de habitacións 
10:30  Nos xuntamos para sair 

11:00  
Saída da estación de buses de 
Santiago 

Nos xuntamos para sair 
 
Ruta de sendeirismo pola 
Fraga de San Xoan de Río 
 
 

Nos xuntamos para sair 
 
Obradoiro: A enerxía no 
noso consumo. 
Obradoiro: Transformación 
de alimentos. Preparación de 
parte do xantar Ruta de sendeirismo a mina 

romana dos Bizcos e 
aproximación ao clima da 
época en Roma e en Galicia 

Recollida de habitacións 
 
Festival de fin de 
campamento que se 
preparou ao longo dos catro 
días anteriores 
 

13:30 Poñer a mesa   Poñemos a mesa  
14:00 Xantar Xantar (hoxe de pic-nic) Xantar (hoxe participamos) Xantar  Xantar 
15:00 Presentación do programa Lavamos os dentes e unha 

pequena siesta 
Lavamos os dentes e unha 
pequena siesta. Proxecións 
Visita campo fotovoltaico 16:00 

17:00 
Distribución das habitacións. 
 
Xogos de presentación 
 
 

Lavamos os dentes e unha 
pequena siesta. Proxecións 
 
Piragüismo  

Lavamos os dentes e unha 
pequena siesta. Proxecións 
 
Praia fluvial Xogos deportivos * 

Avaliamos o campamento 
Despedida 

    Xogos deportivos * 
18:00 Merenda  
18:30 Grupos de traballo para o 

festival 

Merenda  
 
Preparación do festival 

Merenda  
 
Preparación do festival 

Merenda  
 
Preparación do festival 

19:30 Preparación da cacharela Tempo de duchas Tempo de duchas Tempo de duchas 
20:00 Tempo de duchas Tempo de duchas Tempo de duchas Tempo de duchas 
21:00 Cea  Cea  Cea  Cea  

 
22:30 

 
Dinámica de integración 
para a convivencia:  
Cacharela de San Xoan. Posta 
en común das investigacións 
que se lles encargou aos 
premiados sobre o San Xoán 
no seu pobo e os cambios 
desdes a época dos avós 
 

 
Observación co telescopio: 
Identificación de estrelas 

 
Observación co telescopio: 
Historias e estrelas 

 
Festa de despedida 

23:30 Posta en común do día Posta en común do día Posta en común do día Posta en común do día 

 
 

23:45 Hora de durmir Hora de durmir Hora de durmir Hora de durmir  


