BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Campamento de verán

www.unmais.com

Pai / Nai / Tutor/a:
Do usuario/a.:
Do neno/a amigo/a:

Manifesta o interese de que o seu fillo/a participe na actividade proposta por Un Máis e o gabinete
Anarela, a desenvolver no mes de XULLO.
Indicar a(s) semana(s) de preferencia, (no caso de estar interesado en máis dunha semana, indicalo):
•

Semana do 1 ao 5 de xullo

•

Semana do 8 ao 12 de xullo

•

Semana do 15 ao 19 de xullo

•

Semana do 22 ao 26 de xullo

Asinado:

Devolver debidamente asinado o boletín antes do xoves 7/06/2019:
• Por correo electrónico asociacion.unmais@gmail.com.
• No centro Anarela (C/ Lugo 9 – 2º, 36700 Tui). De luns a venres de 16:00 a 21:00 horas.
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TODOS AQUELES INTERESADOS/AS TEDES QUE CUBRIR A FOLLA DE INSCRICIÓN.
UNHA VEZ RECEPCIONADAS AS SOLICITUDES, CONFIRMAREMOS AS ACTIVIDADES
ASIGNADAS A CADA SEMANA A TRAVÉS DUN FOLLETO INFORMATIVO.
•

O campamento desenvolverase de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

•

Destinado a persoas usuarias ata os 18 anos e persoas amigas de idades comprendidas
entre os 4 e 12 anos.

•

As actividades realizaranse en Tui ( CEIP Nº 1).

•

Nas tres primeiras semanas haberá unha actividade que ocupará mañá e tarde
(de 9:00 a 17:00 horas).

•

A comida correrá a cargo das familias
(almorzo e xantar cando a actividade ocupa a parte da tarde).

•

Campamento luns a venres: 40 € a semana e 150 € as catro semanas prezo
para socios.

•

Campamento luns a venres: 50 € a semana e 170 € as catro semanas prezo
para non socios.

OBXECTIVOS XERAIS DO CAMPAMENTO
•

Facilitar ás familias unha alternativa ocupacional de calidade para as persoas TEA do seu
entorno.

•

Concienciar mediante o papel dos voluntarios e os seus pares (irmáns e amigos sen TEA)
sobre o Autismo, mostrándolles as destrezas deste colectivo e eliminando mitos.

•

Normalizar o TEA na sociedade, para que deste xeito, as persoas TEA teñan unha mellor
acollida no seu entorno dentro do Baixo Miño e ao longo de todo o Camiño de Santiago.

ORGANIZAN: Asociación Un Máis e Anarela
XESTORA DO PROXECTO: Clara de Macedo Vitorino (600 063 490)
COORDINADORA PROGRAMA E RESPONSABLE TÉCNICO: Ana Isabel Vila Pereira
CO APOIO DE:
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