IB- 4 OCI PER A TOTS
DATES: 1 AL 15 D’AGOST
EDATS: 20 A 30 ANYS
MODALITAT: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA : CASTELLÀ - CATALÀ
ORGANITZA: IBJOVE- FUNDACIÓN ASPACE BALEARES

ALLOTJAMENT

Descripció del treball o projecte a realitzar
A la Fundació Aspace Balears realitzem cada any, a les
nostres instal·lacions, un campus d'estiu per a tots els
participants amb paràlisi cerebral i discapacitats afins.
El campus es divideix en grups, segons l'edat i les necessitats
de suport i els seus interessos. Cada grup, comptarà entre 4
i 8 participants i dos monitors. La tasca dels voluntaris
consisteix a acompanyar i fer costat a aquests monitors i els
seus grups en sortides, activitats diàries, conjuntes, etc.
El campus es realitzarà de dilluns a divendres de 10 a 17h,
els voluntaris s'aniran adaptant segons el grup assignat, les
sortides i les activitats, etc. Els torns seran d’unes 25 hores
setmanals de voluntariat. Els voluntaris se separaran per
parelles i se'ls assignaran diferents grups en funció dels seus
interessos però també amb la idea que coneguin quantes
més realitats millor.

Dirigit a
Joves interessats/ades en labors de col·laboració amb
persones amb discapacitat física i/o intel·lectual, amb
voluntat de participar, col·laborar i aprendre com és un
estiu en grup per als nostres participants i ser acurat, actiu i
aportar la seva tasca amb alegria i entusiasme. Busquem
persones que, a més, vulguin compartir dues setmanes
d’una experiència inoblidable. No es requereix formació.

CEIP Gaspar Sabater
L’estada principal del camp es
realitzarà en el col·legi de
Palmanyola, que compta amb
diferents espais una aula adaptada
com a dormitori, espai per a les
maletes i tots els estris de participants
i monitors, lloc adaptat per a cuina i
menjador, dos banys, dutxes i espai
exterior i interior per a reunions.
COM ARRIBAR
Autobús aeroport
(A1)
http://
www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/17/aeroport-palmacentre parada 1078 pl. Espanya .
Autobús port
(1 Porto Pi -Sindicat)
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/
portopi-sindicat
Opció 1, línia 1 de metro https://
www.tib.org/es/web/ctm/metro/linia/M1
a la UIB, aturada Son Sardina i enllaç fins
Palmanyola.
Opció 2, TIB línia 211 https://www.tib.org/
es/web/ctm/autobus/linia/211
PUNT DE TROBADA
Dia 1 d’agost a partir de les
12 h, seu de l’ Entitat Local
Menor de Palmanyola, c/
Hortències, 20. Palmanyola.
(Bunyola).

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS LLIURE
Seran les del coneixement de l'entorn de les ubicacions
del camp, de l'illa i de les diferents activitats socials,
lúdiques i culturals de Mallorca:
- Platges: visitarem platges com Sa Ràpita, Ses Covetes,
Cales de Mallorca, Cala Blava i Port d'Alcúdia amb bany
nocturn.
- Piscina: Sa Cabana i altres.
- Palma: ens desplaçarem a Palma en diverses ocasions
per a conèixer els seus llocs emblemàtics, curiosos,
interessants, culinaris i també els espais d'oci nocturn
- Excursions: sa Comuna de Bunyola i una sortida llarga
de tot el cap de setmana.
- Activitats culturals i jocs : com cinefòrum, jocs de grup, de presentació, dinàmiques amb les
persones del poble i gran festa final.

MATERIAL NECESSARI
Llanterna, motxilla petita per a fer excursions, calçat còmode (esportives), sandàlies per a la dutxa i
platja, roba de llit i/o sac de dormir, roba còmoda (la roba es 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 treballar amb menors.

QUOTA D’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.

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 l'equip

responsable de l’activitat i durant la tasca de l’activitat al centre.

• 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.

