IB- 2 EDUCACIÓ AMBIENTAL AMB NINS I NINES
DATES: 1 AL 15 D‘AGOST
EDATS: 16-17 ANYS
MODALITAT: MEDI AMBIENT
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ
ORGANITZA: IBJOVE- ESPIRAL

ALLOTJAMENT

Col·legi Pedro Poveda

Descripció del treball o projecte a realitzar
El camp de voluntariat promourà l'educació ambiental
entre el col·lectiu d’infants i joves amb qui treballa Espiral:
veïns i veïnes dels barris de la Platja de Palma (Coll d'en
Rabassa, Molinar, S'Arenal) i alumnat del CC Pedro Poveda.
En concret, es realitzaran accions en 3 tipus d’espais:
En el propi centre, col·laborant en l'adequació d'espais que
l'alumnat empra per a treballar l'educació ambiental: hort,
jardí, espais de joc en la zona verda del centre,…
A les escoles d'estiu d'Espiral, el Coll d’en Rabassa i el
Molinar, on els joves voluntaris dissenyaran i realitzaran
activitats de sensibilització ambientals per als participants
de (3 a 12 anys).
I a espais oberts de les barriades on treballa de manera
intensa Espiral realitzant accions de neteja de platges, de
sensibilització, etc.

Dirigit a
Joves motivats per a treballar la sensibilització en matèria
de medi ambient en diversos àmbits: en activitats amb
infants, en espais públics i oberts (platges, places..)

Col·legi concertat que 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. Compta amb vestuaris,
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 “AragonLledoner”
PUNT DE TROBADA
Col·legi Pedro Poveda
C/ Lledoner, 6. 07008.Palma,
Illes Balears

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS
LLIURE
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⁃
⁃
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Visita guiada al 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: 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
dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits, productes d'higiene personal. Un
producte a elegir típic de la comunitat de procedència (embutits, galletes, dolços…)

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 puguin
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.

