IB-8 ESPAI D’IGUALTAT DE GÈNERE “QUE CORRI L’AIRE“
DATES: 17 AL 31 D’AGOST
EDATS: 18-30 ANYS
MODALITAT: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ
ORGANITZA: IBJOVE - AMÉS

ALLOTJAMENT

CEIP Gabriel Vallseca

Descripció del treball o projecte a realitzar
Els/es voluntaris/es desenvoluparan diverses activitats de
sensibilització i conscienciació destinades a la població
infantil i juvenil sobre prejudicis, estereotips, conductes
culturals, etc… que propiciïn la violència de gènere, la
discriminació home-dona i la desigualtat existent en la
nostra societat.
"Que corri l'aire" (Espais d'Igualtat de Gènere), és un
projecte basat en la sensibilització i la promoció de
valors igualitaris que promouen una societat més justa i
equitativa.
El grup de voluntaris/es rebran una formació inicial
basada en la coeducació i igualtat
i activitats de
temps lliure. Posteriorment serà el grup de voluntaris/es
que desenvoluparan diverses activitats i tallers de
coeducació en escoles d'estiu infantils, centres de
protecció, centre d'educació especial, etc.

Dirigit a
Joves amb ganes de treballar la sensibilització sobre la
igualtat d'oportunitats i la coeducació.

Es tracta d'un col·legi públic que cedeix
les seves instal·lacions per a realitzar el
Camp de Voluntariat. L'equip comptarà
amb tres aules que serveixen de
dormitoris comuns, dos vestuaris amb
dutxes, banys, un menjador condicionat
amb tots els elements necessaris, patis en
l'exterior i zones comunes per a fer jocs i
vetllades.
COM ARRIBAR
Autobús aeroport
(A1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
aturada 1078 pl. Espanya
Autobús port
(N1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/41/portopi-porta-des-camp
parada 598 pl. Espanya
lAutobús línia (5) Es Rafal Nou- Plaça
Progrés http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/5/es-rafal-nou-placa-progres
parada 110
pl. Espanya i baixada a
l’aturada 213 “Son Gotleu” que et deixa
aproximadament a 5 minuts caminant
del col·legi.

PUNT DE TROBADA
1r dia de l'activitat
CEIP Gabriel Vallseca (Col·legi públic a
Palma)
C/ Mare de Déu de la Victòria, 36, 07008
Palma, Illes Balearshttps://
www.ceipgabrielvallseca.net/espais

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TIEMPS LILURE
Sessions formatives (Coeducació, Relacions afectivosexuals, Violències Masclistes, Dinàmiques
d'inclusió social, etc)
Sortides a la platja.
Visites a la ciutat i gimcana cultural a Palma.
Visites culturals.
Dinàmiques de grup i jocs col·lectius.
Cinefòrums i debats.
Visites a institucions i recursos que promouen la
Igualtat.
Paddle surf.
Festes populars en pobles de l'Illa.
Etc.

MATERIAL NECESSARI
Llanterna, motxilla petita per a fer excursions, calçat còmode (esportives), sandàlies per a la dutxa i
platja, roba còmoda, roba de llit i /o sac de dormir, cantimplora, banyador, gorra o capell, tovallola
dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits, productes d'higiene personal. Un
producte a triar típic de la comunitat de procedència (embotits, galletes, dolços…)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
•
•
•
•

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

QUOTA D’INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ
110€ a ingressar quan rebis confirmació de la plaça assignada.
Únicament es retornarà la quota per suspensió de l'activitat 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.

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

