
VENRES:
- 15:00 Recollida dos nenos nos lugares de saída. Os nenos levarán
consigo durante a viaxe os móviles (O cuadrante de horarios de 
autobuses na web www.dicoruna.es/deportes)
- 18:00 – 19:00 Chegada do grupo. Presentación dos monitores. 
Recollida do material de esqui. (Cascos incluidos. Non hai
posibilidade de alugar de gafas de esquí na estación)
- 20:30 - 20:45 Chamada dos pais aos nenos (móbil) e posterior 
retirada de mobiles
- 21:00 Cea na estación/hotel 
- 22:00 Actividade nocturna. Discoteca e Xogos. Festa de Benvida.
- 23:00 Toque de queda

SABADO:
- 09:30 – 10:30 Almorzo na estación.  
- 11:00 - 13:00 Clases de esquí +  esqui libre
- 13:30 Comida na estación.  
- 14: 30- 15:30 Clases de esquí
- 15:30 – 17:30 Esqui controlado polos monitores
- 18:00 Actividade de tarde con monitores - Piscina
- 19:00 - 20:00 Aseo e chamada dos pais aos nenos (móbil)
- 20: 30 Cea na estación/ hotel
- 21:30 Actividades de noite / Velada e concursos

DOMINGO:
- 09:30 – 10:30 Almorzo na estación
- 11:00- 13:00 Clases de esquí
- 13:30  Comida na estación
- 14:30 - 16:30   Clases de Esqui e esqui libre
- 16:45 Devolución material e entrega de diplomas
- 18:00 Regreso ao lugar de orixe . Os nenos levaran os mobiles no 
bus. 
- 21:00 – 21:30 Hora prevista de chegada dos grupos  

COORDINADOR DE 
MONITORES
Silvia  Boo Solla
Telf: 698 178 550

MONITOR ENCARGADO BUS 1
Silvia  Boo Solla
Telf: 698 178 550

MONITOR ENCARGADO BUS 2
Enrique Fernández
Telf: 698 170 543

Prégase aos pais que realicen as 
chamadas aos nenos ós seus 
mobiles nos horarios establecidos. 
Tamén se prega que se teñen algo 
que comunicarlle aos monitores,  o 
fagan nos horarios establecidos a 
non ser en casos de forza maior. 
Fora dese horario poderase enviar 
un sms ó  coordinador dos 
monitores , EN CASO DE 
URXENCIA

Itinerario Teléfono monitores

Chamadas

Prégase que os nenos non viaxen con obxectos de valor xa que son doados 
de perder ou subtraer.

Non nos facemos cargo dos obxectos esquecidos, perdidos ou subtraídos. 



RECOLLIDA
- Calquera persoa pode deixar os nenos na 
parada correspondente. Enténdese que o 

titor legal dá permiso ao menor a viaxar ao 
asinar o consentimento que envía á 

Deputación.
- Se algún neno non están na parada que lle

corresponde, o monitor chamará ao 
teléfono de contacto para ver canto se 

atrasa. Só esperará 5 minutos. Se se atrasan
mais tempo se poderá entregar ao neno na 

seguinte parada que realice o autobús (o 
monitor informará da devandita parada ó 

tutor).
- Se algún pai quere levar ó seu fillo a 

Estación de Manzaneda, terá que avisar á 
Deputación con anterioridade á saída da 

viaxe asi como da recollida en Manzaneda.

DEVOLUCION
- Devolverase ao neno á persoa que asina a 

autorización da viaxe. Se o vai recoller
outra persoa o tutor terá que chamar ao 

monitor xefe para indicarllo (só poderase
chamar o día de regreso dende as 18:00)

- Se un tutor non se presenta a recoller ao 
neno chamarase,  e se tarda mais de 5 

minutos indicaráselle que deber recollelo
na seguinte parada (o monitor indicará a 

devandita parada). 

Non se aceptan visitas que entorpezan o funcionamento do programa.
- Por motivos de organización e de control, non se acepta que ningún tutor ou outro familiar 
se leve ao neno a cear, almorzar, etc. O neno debe cumprir todo o programa establecido pola

Deputación da Coruña.
- Só poderán recoller o día de saída ao neno no hotel se o tutor avisa antes da saída do grupo 

e sempre e cando se respeten as horas de saída do autobús. 

Protocolo de recollida e devolución 
dos nenos

Visitas aos nenos en Manzaneda

Incidencias cos nenos

EN CASO DE ENFERMIDADE
Os nenos van acompañados por un monitor 

con nocións básicas de enfermería. En 
función da situación levarase ao neno ao
centro de saúde máis próximo ó hospital. 

En todo momento o neno estará 
acompañado por un monitor. O devandito
monitor ou no seu defecto o monitor xefe

informará en primeiro lugar á Deputación
de tal eventualidade e posteriormente 

chamarase ao pai do neno para informalos
do  acontecido.

EN CASO DE ACCIDENTE
Se un neno sofre un accidente en pistas ou

fóra da estación automaticamente
chamárase o seguro correspondente ( 

segundo onde se producise o accidente). Se 
o accidente se produce en pistas o neno

será atendido en primeiro lugar pola
enfermería da estación. A enfermaría lle
indicara ao monitor modo de proceder, 

traslado ao centro de saúde, hospital, etc. O 
neno sempre estará acompañado dun

monitor e será éste quen informe 
inmediatamente á Deputación e 

posteriormente chamarase ao pai do neno
para informalos do acontecido.



Estación de montaña de 
Manzaneda
CP. 32005 Puebla de Trives, 
Ourense
Teléfono: 988 30 90 90

Aloxamento
Apartamentos Queixa

Hoteis e situación 

IMPORTANTE: calquera medicación que o neno teña 
que tomar,  debe ir acompañada dun informe medico 
lexible. Ademáis dun informe dos pais decindo como 

teñen que ser as pautas da medicacion.

Os nenos que se teñan que medicar o terán que facer eles 
mesmos coa supervisión dun monitor e debe ser avisado 

con anterioridade á Diputacion Da Coruña. Telf: 981. 
080.610 o  981.080607

Medicación


