IB- 7 TEATRE CALONGE
DATES: 30 JULIOL AL 13 D’AGOST
EDATS: 20 A 30 ANYS
MODALITAT: INTERVENCIÓ SOCIOCULTURAL
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ
ORGANITZA: IBJOVE- CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI

ALLOTJAMENT

Descripció del treball o projecte a realitzar
El treball consistirà en la creació d'un petit espectacle a
partir d'un procés d'elaboració grupal i relacionat amb un
tema que desenvoluparem de manera conjunta, que
tindrà relació amb valors i treballs amb infància i joventut. El
resultat serà una peça teatral que es representarà davant
diferents públics, principalment infantil, en diversos
emplaçaments. Es procurarà que l'obra inclogui elements
d'interacció amb el públic, introduint alguna activitat que
propiciï una major connexió entre el públic, els i les
voluntàries i el tema de l'obra.
Els primers dies es dedicaran al treball de grup, jocs teatrals
i dinàmiques que crein sentiment de grup i adquisició
d'habilitats i recursos individuals. Després començarà el
treball de creació de l'obra, assajos i elaboració d’atrezzo,
vestuari, etc.

Dirigit a
Joves amb interès en el teatre i a participar en una activitat
de convivència i treball en equip. No es requereix formació
prèvia coneixements ni sobre la temàtica, es necessita
iniciativa ja que hi haurà actuacions amb públic.

L’allotjament serà en el
CEIP Calonge, l'escola de Calonge,
situada a la Plaça de Sant Miquel.
Compta amb cuina, menjador, banys
i dutxes, pista poliesportiva, terrassa i
molt espai. El gimnàs del col·legi
s'habilitarà com a dormitori, amb
matalassos.
El col·legi, a més d'allotjament, serà el
lloc de treball per a la creació i
desenvolupament de l'obra.
COM ARRIBAR

Autobús aeroport
(A1)
http://
www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/17/aeroportpalma-centre aturada 1078 pl.
Espanya .
Autobús port.
(N1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/41/portopi-porta-des-camp
aturada 598 pl. Espanya.
Estació intermodal de Plaça España,
Bus TIB línia 501 https://www.tib.org/
es/web/ctm/autobus/
linia/501, PalmaSantanyí- Calonge

PUNT DE TROBADA

El 30 de juliol a les 13 h a la Plaça
Sant Miquel de Calonge, però es
realitzarà un contacte previ amb tots
els i les participants unes setmanes
abans de l'inici per a aportar més
informació i concretar les arribades.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS
LLIURE
Durant tot el camp es duran a terme activitats que
permetin conèixer l'entorn natural i cultural de
Mallorca:
Sortides i excursions a diferents punts de l'illa, incloent
dues sortides amb pernocta (una serà a Palma, per a
conèixer els llocs més emblemàtics)
Sortides a platges: visitarem diferents platges de
l'entorn de Santanyí i municipis confrontants,
principalment.
Jocs, cinefòrum, gimcanes, dinàmiques de grup, etc.
Sortides a festes populars i/o activitats culturals.
El programa d'activitats estarà obert a tot allò que els i les participants proposin i que estigui dins de
les possibilitats del camp.

MATERIAL NECESSARI
Llanterna, motxilla petita per a fer excursions, calçat còmodes (esportives), sandàlies per a la dutxa i
platja, roba de llit i/o sac de dormir, roba còmoda (la roba aquest rentarà a mà), cantimplora,
banyador, gorra o capell, tovallola de dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits,
productes d'higiene personal.
Es poden portar elements relacionats amb alguna habilitat artística (música, titelles, màgia,…).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
•
•
•
•

DNI
Targeta Sanitària
Fitxa d’inscripció del camp de voluntariat.
Certificat negatiu de delictes sexuals per a treballar amb menors.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ
110€ a ingressar quan rebis confirmació de la plaça assignada.
Únicament es retornarà la quota por suspensió de l’actividad o per causa major justificada.

ASSEGURANCES I COBERTURA SANITÀRIA DE LA QUOTA
Tots els participants disposen d'una assegurança d'accidents que cobreix els accidents que es poden
produir durant l'activitat i de responsabilitat civil.

REGLAMENT INTERN
• Els participants hauran de respectar les normes generals del Camp de Voluntariat.
• S'hauran de respectar les normes elementals de convivència amb els participants i amb l'equip

responsable de l'activitat.

• Durant l'activitat, s’haurà de romandre al Camp de Voluntariat, respectar els horaris establerts i

participar en totes les activitats organitzades per al grup.

• Tant la neteja diària de les instal·lacions com l'elaboració del menjar (desdejuni i berenars, dinars i

sopars) són a càrrec del grup de participants coordinats per l'equip de monitors.

• Qualsevol incompliment de les normes serà motiu d'expulsió del participant.

