IB- 3 CASTELL D’ALARÓ
DATES: 1 AL 15 DE JULIOL
EDATS: 18-30 ANYS
MODALITAT: ARQUEOLOGIA
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ
ORGANITZA: IBJOVE- FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ

ALLOTJAMENT

Descripció del treball o projecte a realitzar
El projecte es durà a terme al Castell d'Alaró. En les
excavacions dels camps de voluntariat de 2017, 2018 i 2019
es van obtenir gran quantitat de peces que, en el projecte
de 2020 es van netejar, siglar, dibuixar i fer inventari per al
posterior lliurament al Museu de Mallorca. Enguany, es
tornarà a obrir una cata on els participants aprendran els
principis d’estratigrafia, arqueològica i les pautes a seguir
en una excavació. A més, es durà a terme una visita
guiada pel Castell i jaciments arqueològics on s’explicarà la
història i els elements arquitectònics que s'han conservat.
Igualment, les exposicions ajudaran a entendre als
participants les activitats desenvolupades en els camps de
voluntariat d'anys anteriors i els diferents materials que es
troben en els dipòsits arqueològics del Castell des de la
prehistòria fins al s.XIX.

Dirigit a
Joves entre 18 i 30 anys interessats en l'arqueologia (no fa
falta tenir nocions) i conèixer de primera mà l'illa de
Mallorca, la seva cultura i la seva gastronomia des d'una
perspectiva el més autèntica possible.

Allotjament 1:
Camp base
(Local Social situat a
l'antic escorxador).
En aquest espai disposem de dues
aules. Una l'habilitem com a cuina i
zona de magatzematge i l'altra com
a dormitori. Les instal·lacions també
compten amb 2 patis interiors i 2
banys amb una dutxa cadascun.
Allotjament 2:
Hospederia Castell d’Alaró.
http://www.castellalaro.cat/es/
hospederia/
COM ARRIBAR

Autobús aeroport
(A1)
http://
www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/17/aeroportpalma-centre aturada
1078 pl. Espanya .
Autobús port

(1 Porto Pi -Sindicat)
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/
portopi-sindicat

Estació Intermodal
on tindreu que agafar el tren https://
www.tib.org/es/web/ctm/tren fins
l’aturada Consell/Alaró. Allà hi ha un
minibús que us acosta fins al poble.
Una vegada a Alaró, haureu d'arribar
a la Plaça de la Vila, a 4 minuts
caminant d'on us deixa el
minibús.
PUNT DE TROBADA
El punt de trobada serà el
primer dia les 12.00 a la
Plaça de la Vila d'Alaró, davant de
l’Ajuntament.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS
LLIURE
Activitats de convivència i dinàmiques grupals,
vetllades i diferents tallers (polseres de fil, ball,
pintada de samarretes, cuina, tir de fona…).
Visita a la Necròpoli de Son Real, Ciutat romana de
Pol·lèntia.
Sortides a diferents platges: Es Trenc ,Alcanada, Son
Bauló, Malpàs.
Accés gratuït a la Piscina Municipal.
Gimcana pel barri antic de Palma.
Sortida a Alcúdia i Pollença.
Excursió en Caiac.
Taller de Ball de bot (ball típic mallorquí) i mostra de balls populars.
Sortides gastronòmiques.
Tallers de cuina mallorquina.
Per a més informació visita: https://www.instagram.com/camp_de_voluntariat/

MATERIAL NECESSARI
Llanterna, motxilla petita per a fer excursions, calçat còmode (esportives), sandàlies per a la dutxa i
platja, roba còmoda (la roba aquest rentarà a mà), 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, camiseta blanca , sac de dormir i joc de llençols.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• DNI
• Targeta Sanitària
• Fitxa d’inscripció al camp de voluntariat.

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 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.

