IB- 6 CANAMUNT -CANAVALL
DATES: 16 D’AGOST AL 30 D’AGOST
EDATS: 18-26 ANYS
MODALITAT: ACCIÓ COMUNITÀRIA
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ
ORGANITZA: IBJOVE- ESPIRAL

ALLOTJAMENT

Col·legi Pedro Poveda

Descripció del treball o projecte a realitzar
Ajudar a l'entitat "Orgull llonguet" en l'organització de
l'esdeveniment de "Canamunt i Canavall" en el marc de les
festes d'estiu de Palma. A causa de les restriccions sanitàries
de la pandèmia, les actuacions ajustaran a altres iniciatives
de similars característiques però descartant l'activitat
essencial de les edicions anteriors: la batalla d'aigua entre
els dos bàndols. Es realitzaran accions de difusió de la festa,
i organització de les activitats prèvies a la batalla com la
penjada estandards, sopar de colles, suport en la difusió de
les activitats, tallers d'estandards, etc…
http://www.orgullllonguet.com

Dirigit a
Joves sensibilitzats amb el voluntariat i amb ganes de
participar en l'organització d’activitats comunitàries,
concretament, en les festes d’estiu.

Cedeix les seves instal·lacions per a
realitzar el Camp de Voluntariat.
S'habilitarà un petit pavelló amb
lliteres i matalassos per a poder acollir
al grup. Disposa de vestuaris amb
dutxes, espais verds, així com dues
pistes esportives exteriors, un petit
rocòdrom, cuina, menjador i amplis
espais amb ombra. El barri disposa de
comerços (supermercats,
farmàcia, etc.) molt
pròxims.
COM ARRIBAR

Autobús aeroport
(A1)
http://
www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/
aeroport-palma-centre aturada 1078
pl. Espanya .
Autobús port
(1 Porto Pi -Sindicat)
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/
portopi-sindicat

Autobús Línia 33 (Son Espases- Son
Fuster) http://www.emtpalma.cat/
ca/linia/-/L/33/son-espases-son-fuster
aturada 110 pl. Espanya i baixada
aturada 119 “Aragon- Lledoner”
PUNT DE TROBADA

Col·legi concertat Pedro
Poveda
C/ Lledoner, 6.
07008 Palma, Illes Balears

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS
LLIURE
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⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Visita guiada pel barri antic de Palma.
Visita a Sóller - Port de Sóller i Valldemossa.
Activitats lúdiques, esportives…
Activitat en una Scape Room, els primers dies del
camp de voluntariat, a fi de fomentar la cohesió
de grup.
Excursions per la Serra de Tramuntana
Sortides a la platja
Activitats lúdiques de descobriment i coneixement
de les barriades que els acull: Arenal, Coll d'en
Rabassa, Molinar i Es Rafal.
Iniciació a l'escalada, 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
de dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits, productes d'higiene personal.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
•
•
•
•

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

QUOTA DE INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ
110€ a ingressar quan es rebi confirmació de la plaça assignada.
Únicament es retornarà la quota per suspensió de l'activitat o per causa major justificada.

ASSEGURANÇA 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.

