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 Presentación    

En FervenzAventura os verdadeiros protagonistas son as rapazas e os rapaces que nos visitan. 

A experiencia demostrounos, despois de 15 anos ao servizo da Comunidade Educativa, que a combinación de aventura e natureza é o mellor 
modo de espertar o seu interese polo respecto e o coidado do medioambiente.

Cada ano son máis os Centros Educativos e Institutos que confían en nós, e teñen no noso Centro un referente á hora de programar as 
súas saídas extraescolares, destacando a calidade do noso traballo, a profesionalidade do noso equipo, o enclave único no que nos atopamos, as 
completas instalacións que poñemos a súa disposición, pero por riba de todo a experiencia única que viven as/os súas/seus alumnas/os.

FervenzAventura é a única instalación de Galicia que conta cos recoñecementos oficiais da Xunta de Galicia de Albergue Turístico Rústico, 
empresa de Interese Turístico e Granxa Escola.

o lugar ideal para pasalo ben ... aprendendo !  
Jose Taboada 
Director
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 O NOSO EQUIPO  

Contamos con un equipo formado por profesionais da Educación Ambiental e as Actividades de Aventura, con moitos anos de experiencia no sector, ademais 
de formación no ámbito da Educación, Psicopedagoxía, Bioloxía e Ciencias Sociais.   

Monitores e educadores envorcados nas rapazas e rapaces, profesionais e próximos, que disfrutan do seu traballo e teñen como obxectivo que 
os participantes teñan unha experiencia única e inesquecible.

O noso método é aprender gozando e converter a estadía connosco nunha emocionante aventura. Transmitir o valor da riqueza natural da contorna e a 
necesidade do seu coidado, a través dun completo programa que combina as actividades de educación ambiental e aventura para acadar a máxima implicación 
dos participantes.
 

Baseamos as nosas actividades nunha educación non competitiva e igualitaria, e queremos que a convivencia e o traballo en equipo contribúan ao 
desenvolvemento persoal dos participantes, a súa autoestima e independencia.
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 Onde estamos  

Atopámonos no centro de Galicia, a só 5 quilómetros da autoestrada AP – 53, o que nos sitúa a 
20 minutos de Santiago, 40 minutos de Ourense e 1 hora de A Coruña ou Vigo.
  
Inmersos na contorna do Sistema fluvial Ulla - Deza, Espazo Protexido da Rede Natura 2000, 
e enclavados nunha paraxe de gran valor medioambiental, etnográfico e cultural, que ten un 
gran peso específico en todas as nosas actividades.

Ademais, preto ao noso Centro atópanse:

• A fervenza máis alta de Galicia, a Fervenza do río Toxa, localizada nun bosque autóctono                                                                      
onde atopamos especies de clima mediterráneo que lle outorga á zona un espectacular contraste 
paisaxístico, que determinan a súa interesante diversidade biolóxica.

• Mosteiro de Carboeiro (S.X), considerada a xoia do románico – oxival galego, ó tempo que 
descobren a historia coñecerán as lendas que rodean a este espectacular e místico monumento.

• A mámoa máis antigua de Galicia, Chousa Nova I, con máis de 6.200 anos de antigüidade. 
Conta con paneis informativos sobre os traballos arqueolóxicos que se levaron a cabo para a súa 
posta en valor.
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Mámoa de Chousa Nova I



Report Title  
 

 Instalacións 

Contamos cunha instalación de máis de 15.000 m2 de zonas verdes e máis de 600 m2 de espazos cubertos onde desenvolver gran parte das 
actividades, independentemente do tempo atmosférico. 

Infraestructura e capacidade: 

• Visitas de varios días: Aloxamento en albergue equipado con literas, con capacidade para 104 prazas, distribuídas en 8 habitacións. 
Os baños atópanse no interior do albergue. 

• 4 habitacións para mestras/es e acompañantes con baño.
• 2 comedores e varios merendeiros exteriores.
• 6 aulas temáticas equipadas para as actividades e Sala de 120 m2 de usos múltiples. 
• Sala para mestras/es e acompañantes. 

• Instalacións deportivas: rocódromo, tirolina, picadeiro, tiro con arco, piscina, campo de fútbol, voleibol e 15.000 m2 de zonas verdes.
• Horto ecolóxico, zonas de cultivo e invernadoiro.
• Cortellos, galiñeiro e estanque (cabalos, burra, becerras, porco, ovellas, cabras enanas, coellos, galiñas, pavos reais, parrulos, ocas…).
• Bosque de ribeira e carballeiras. 
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 Plano da Instalación 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A Vida na Granxa 

Coñecerán os distintos seres vivos da granxa no seu medio natural (animais e plantas), identificaranos e explorarán sensorialmente. 
Explicaráselles dun xeito divertido as súas características, o seu crecemento, os seus coidados e o respecto ao medioambente. 

Mediante as dinámicas propostas potenciaremos a súa psicomotricidade e a aprendizaxe vivencial.

Animais da Granxa    
Coñeceremos ós animais da nosa granxa (cabalos, burra, becerras, 
porco, ovellas, cabras, coellos, galiñas, pavos, parrulos, ocas, faisáns...), as súas 
características, diferenzas, aproveitamentos e os coidados que requiren a 
través de actividades como a alimentación, limpeza, cepillado e xogos 
temáticos.  Visitaremos ós animáis e teremos un contacto directo con eles.

Horto Ecolóxico    
Traballaremos no noso horto eco-educativo e coñeceremos os 
diferentes cultivos. Estimularemos os nosos sentidos por medio de xogos e 
pequenas labores de coidado do horto como plantar, sementar, regar... 
As boas prácticas e unha dieta saudable, serán o fío conductor desta 
actividade.

Obradoiro do Pan   
Elaboraremos o pan de maneira tradicional e cocerémolo no noso 
forno de leña. Descubriremos os distintos tipos de cereais e como foi 
evolucionando a panificación. Convertirémonos en panadeiros por un día.
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 Propostas de actividades  

A modo de exemplo, presentamos as programacións de actividades para 1 día e 2 días (para estadías máis longas consultar).

Programacións modificables ás preferencias dos Centros. A orde das actividades e os horarios son orientativos e pódense ver 
modificados por motivos climatolóxicos e/ou de mellor organización das actividades. 

Programación Visita 1 día  

Programación Visita 2 días (opción dispoñible de setembro a abril) 
     Combinaranse as actividades de 1 día coas seguintes:  

Visita ao bosque
Obradoiros 
Velada de contacontos  9

“A VIDA NA GRANXA”

10:30 Benvida a FervenzAventura

11:00 Obradoiro do pan

12:00 Horto ecolóxico

13:00 Lavar as mans

13:15 Xantar

14:15 Tempo libre 

15:15 Animais da granxa

16:15 Xogos populares

17:30 Despedida



Tarifas 1 día curso 2019 / 2020 

 

  

Programa 1 día (sen xantar*) 1 día (sen xantar*) 1 día (con xantar)

Horarios 10:30 - 15:00 10:30 - 17:30 10:30 - 17:30 

Tarifas de 
setembro a marzo 15 € 18 € 23 €

Tarifas de 
abril a xuño non disponible     22 €     20 € 26 €

Grupos mínimos Luns a Venres:             25 participantes 
Sábado ou Domingo:   50 participantes

Inclúe Monitores titulados e materiais para as actividades. Seguros e 10% IVE

Docentes ou 
acompañantes

Visitas con xantar: 1 docente ou acompañante de balde cada 15 participantes; docentes a maiores: 10 €
Visitas sen xantar: docentes que queiran xantar: 10 €  
En calquera caso, terase unha atención gratuita con todos os docentes ou acompañantes a media mañá

Programa 2 días / 1 noite (dende setembro a abril)

Hora de entrada 10:30 

Tarifas de 
setembro a marzo 65 €

Tarifas de abril   71 €

Grupos mínimos Luns a Venres:                        25 participantes 
Venres ou Sábado a Domingo: 40 part. (maio e xuño) / 30 part. (setembro a abril)

Inclúe Estadía en PC (almorzo, xantar, merenda e cea). Programa de actividades e veladas. 
Monitores titulados e materiais para as actividades. Seguros e 10% IVE

Docentes ou 
acompañantes

1 docente ou acompañante de balde por cada 15 participantes                                
Docentes a maiores: aplicarase un desconto do 50% da tarifa

Descontos !! 
en visitas desde 

setembro ó 31 de marzo  

TARIFA ESPECIAL !!  
nas visitas de 1 día   

sen xantar  
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Tarifas 2 días curso 2019 / 2020

TARIFA 
ESPECIAL !!

Nas visitas nas que os 
participantes traian o seu 
xantar poderán facer uso das 
nosas salas ou merendeiros.



Menú   

Para aqueles grupos que escollen a súa visita con xantar ofrecemos á media mañá o seguinte tentempé: 

- galletas recheas de chocolate  
- zumes en brick

Os menús para estes alumnos, dependendo do día, poden ser os seguintes * : 

Cada día haberá unha das seguintes sobremesas: iogur, froita, flan ou natillas.

* Estes menús son orientativos e poden sufrir variacións en función da época do ano ou a climatoloxía, introducindo outros pratos (lentellas, sopa de fideos, crema de verduras ou outros).

Dietas especiais para alerxias e intolerancias alimentarias: os docentes e/ou acompañantes deben de comunicarnos esta información por escrito coa suficiente 
antelación (polo menos 4 días antes da visita) para poder adaptar a alimentación a cada caso.

Mestres:

Teremos unha atención gratuita con tódolos mestres á media mañá con un café ou infusión con pastas.

Para os mestres que xanten o menú do día irá acompañado dunha ración de empanada e ensalada mixta, e para beber, ademáis     
de auga poderán escoller entre cervexa ou refresco.  

      

Menú 2 
 Empanadillas de 

atún
 Arroz con 

albóndegas en salsa 
 Sobremesa
 Pan e auga

Menú 3 
 Nuggets de pescada
 Fideuá de polo con 

salsa de tomate e 
verdura 
 Sobremesa
 Pan e auga

Menú 4 
 Nuggets de polo
 Puré de pataca 

con pescada 
rebozada  

 Sobremesa
 Pan e auga

Menú 5
 Variñas de 

pescada
 Arroz con raxo e 

verdura 
 Sobremesa
 Pan e auga

Menú 1 
 Croquetas de polo
 Espaguetes con atún 

en salsa de tomate e 
cenoura 

 Sobremesa 
 Pan e auga
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 Información de interese para o Centro Educativo / ANPA 

A meirande parte das nosas actividades son desenvolvidas a cuberto 
polo que en caso de mal tempo poderanse levar a cabo.
Os docentes e/ou acompañantes poden estar presentes nas 
actividades, pero non é preciso que o fagan. Dispoñen de zona 
exterior e unha sala de estar para acompañantes. 
Os únicos momentos do día nos que se teñen que facer cargo dos 
participantes serán: nos tempos libres e polas noites dende as 
00:30h ata as 9:00h. E no caso de que os participantes traian o seu 
xantar, controlarán o comedor e os monitores o tempo libre 
posterior.
Os monitores estarán ao cargo dos participantes no transcurso das 
actividades e nas comidas. Controlarán os momentos das duchas e 
encargaranse de conseguir o silencio antes de durmir, como máximo 
ata as 00:30h.

Para evitar o acceso de persoas alleas todo o perímetro da nosa 
instalación está pechado.
No caso de alumnos con necesidades específicas de apoio educativo 
(NEAE), deberán ser acompañados polos responsables durante a 
realización das actividades.
Manutención: tódolos menús están realizados integramente na nosa 
cociña. Os nosos menús constan ao xantar dun prato con 3 
elementos e sobremesa, e a cea dun prato con 2 elementos e 
sobremesa.
Dado que as instalacións están suficientemente dimensionadas e 
contamos con persoal dabondo, pódese simultanear a visita de 
varios Centros. 
Nos grupos con pernocta, os docentes e/ou acompañantes non 
teñen que traer roupa de cama pero si toallas e útiles de aseo.

 

 Roupa e material recomendado para a visita 

• Visitas de 1 día: Recomendamos que os participantes traian roupa cómoda e calzado apropiado. Chuvasqueiro e/ou gorra en caso preciso.

• Visitas de máis de 1 día: recomendamos que a roupa esté marcada para evitar perdas * :

roupa cómoda e calzado axeitado 
chuvasqueiro
cantimplora/botella
mochila pequena (para roteiros e xogos no bosque) 
lanterna e gorra
saco de durmir (as liteiras están equipadas con saba de abaixo e almofada con funda)
pixama, neceser completo, chancletas e toalla de ducha e aseo
camisetas, calcetíns e mudas de reposto en número suficiente 

* FervenzAventura non se fai responsable de perdas de roupa ou obxectos persoais
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Reservas: debido a alta demanda no 3º trimestre do curso, recomendamos facer as reservas no 1º trimestre



 Preguntas frecuentes  

• Servizos médicos: en Bandeira, a 4 km da nosa instalación atópase o Centro de Saúde, a 12km, en Silleda, outro Centro de Saúde de atención 
continuada 24h e a 24km o Hospital Clínico de Santiago de Compostela. 

• Medicacións: os docentes e/ou acompañantes serán os encargados de administrar a medicación e seguir as pautas médicas e, en caso preciso, 
informarnos sobre as medidas que debemos adoptar.

• Móbiles: As chamadas de familiares para falar cos participantes deben facerse a través dos teléfonos facilitados polos docentes e/ou acompañantes. 
Os teléfonos da instalación deben quedar libres. No caso de que os participantes traian móbiles, e para evitar distraccións nas actividades, os 
docentes e/ou acompañantes custodiaranos e entregaranos nas horas de chamadas. No caso de ter un horario de chamadas deben comunicalo para 
adaptar a programación.

• Comidas ou larpeiradas: Aconsellamos que non traian para previr posibles desaxustes alimentarios e ter hábitos de consumo saudables.
• Non está permitido o uso de: 

- Cámaras de fotos (Lei Orgánica de Protección de Datos), os docentes e/ou acompañantes, si así o consideran, poderán facer fotografías.
- Aparellos electrónicos.
- Obxectos punzantes, mistos e chisqueiros.

 Compromiso de calidade  

Consideramos importante establecer un Compromiso de Calidade cos nosos visitantes (entidades, nais/ pais, docentes e público en xeral), baseado en 
feitos obxectivos, xa que pode resultarlles de utilidade á hora de decantarse por realizar algún dos nosos programas.
• Recoñecementos oficiais da Xunta de Galicia cos que contamos: 

     - Consellería de Cultura e Turismo: Albergue Turístico Rústico, código H-PO-1839 e Empresa de Interese Turístico, código 
  NR-PO-000323

          - Dirección Xeral de Xuventude: Granxa Escola, nº de Rexistro 36/GE/04
• Entidades ás que pertencemos:

    - Turgalicia: Institución da Xunta de Galicia, encargada da promoción turística de Galicia.
          - Turismo Rías Baixas: Entidade da Diputación de Pontevedra, encargada da promoción turística da provincia.
• Todo o noso persoal está altamente cualificado, posúe a titulación precisa para as funcións que desempeñan e están debidamente contratados.
• O noso Centro conta con todos os permisos precisos e está dado de alta no Rexistro de núcleos zoolóxicos, cumprindo cos calendarios de 

vacinación e desparasitación establecidos, así como pasando as campañas de saneamento animal.
• O noso Centro cumpre coa normativa en protección de incendios, pasando os nosos equipos as revisión periódicas.
• Cumprimos coas normativas sanitarias en materia de: piscinas de uso colectivo, plans de desinfección, desinsectación e desratización, plans APPCC, 

comedores colectivos, control de lexionela.
• Contamos con pólizas de responsabilidade Civil e de Accidentes polas cantidades esixidas pola lei, coa compañía AXA SEGUROS GENERALES, S.A.  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Campamentos - turismo grupal - visitas para familias  

máis información en... www.fervenzaventura.com  
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