ART I DISCAPACITAT
València

PLACES: 20
DATES: Del 16 al 30 de juliol de 2018
MODALITAT: Social
TIPO: Nacional
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
INCORPORACIÓ: No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t'esperem al llarg del dia
16 de juliol
TORNADA: El camp finalitza després del desdejuni del dia 30 de juliol
ACTIVITAT:
El camp té com a finalitat conviure i compartir amb persones amb diversitat funcional un temps d’oci i de
formació. La metodologia que s’utilitzarà en este projecte pretén desenrotllar activitats de forma activa,
dinàmica i participativa entre els diferents col·lectius implicats.
EL TREBALL REAL CONSISTIRÀ EN L'ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS PARTICIPANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.
El treball desenrotllarà els continguts següents:
• Diversitat funcional: Introducció a les normes bàsiques d’actuació. Discapacitats. Art i discapacitat.
• Arts plàstiques: pintura, escultura, volum
• Arts escèniques: teatre, ioga, clown, caixa negra, expressió corporal, dansa contemporània i dansa contact
• Oci i discapacitat: Cicloturisme, esport adaptat i visites culturals.
En el camp participaran 20 voluntaris sense diversitat funcional i 8 amb diversitat funcional. La convivència,
fa que s’hagen de realitzar algunes activitats de la vida diària amb les persones amb diversitat funcional, com
poden ser l’alimentació, la higiene personal, el vestit i l’assistència en les seues necessitats. Perquè el
coneixement de la problemàtica del col·lectiu de les persones amb diversitat funcional siga el més complet
possible, es contempla la participació dels voluntaris en la mesura de les seues possibilitats i es conviurà
durant 24 hores amb les persones amb diversitat funcional.
ENTITATS COL·LABORADORES
El camp està organitzat per
l’Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ), en col·laboració
amb la Creu Roja de València.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
• Excursions i visites
• Tallers i activitats formatives, d’animació, etc.
• Vetlades nocturnes, dinàmiques de grup,
activitats esportives, jocs.
Una gran part de les activitats programades dins del
projecte d’animació estaran plantejades entorn del
projecte tècnic per a donar un mateix fil conductor al
camp i, així, realitzar les activitats de forma globalitzada.
A través d’estes propostes concretes i els possibles
suggeriments dels voluntaris, es plantejarà un pla
d’activitats culturals i de temps lliure, coordinades
per l’equip, per a ocupar el temps d’oci durant les
vesprades i caps de setmana.
INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
Centre de dia "El Cabanyal"
C/ Joan Mercader, 1 - 46011 - València
Tlf. 963 559 238
No hi ha una hora concreta per a la incorporació,
t'espe-rem al llarg del primer dia.
COM ARRIVAR

Accessos:
La A-7 enllaça amb la xarxa europea d’autopistes. La carretera nacional 340 comunica la ciutat amb el litoral,
mentres que la N-III la unix amb Madrid. L’aeroport de Manises, situat a 10 km, del cas urbà manté línies
regulars nacionals i internacionals.

Estació de Renfe

www.renfe.es

912 32 03 20

Estació d’autobusos

www.renfe.es

96 346 62 66

Aeroport de València

www.aeropuerto-valencia.com

91 321 10 00 /
902 404 704
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

EQUIP ACONSELLABLE

DNI
Targeta sanitària o document equivalent

Sac de dormir o llençols
Roba i calçat de treball i esportiu
Roba blanca i negra
Barret o gorra
Roba de bany
Crema de protecció solar
Estris de neteja (inclosa tovalla)

CONTACTES
IVAJ
C/ Hospital, 11
46001 València

963 108 563
963 108 562
963 108 570
Fax: 963 108 561

http://www.ivaj.gva.es/

CREU ROJA Província de
València

96.380.22.44
Fax. 96.355.92.39

valencia@cruzroja.es

campstreball_ivaj@gva.es

COMPROMÍS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
• Treballar desinteressadament les hores que estipula el projecte laboral del camp, durant cinc dies a la
setmana.
• Col·laborar en el desenrotllament del programa d’activitats d’animació i hi participar.
• Contribuir a l’organització general del camp en les tasques que li són pròpies: neteja, cuina, administració,
etc.
• Respectar les distintes creences, ideologies i les diferències personals de totes les persones que participen
en el camp.
• Romandre en el camp des de l’inici fins al final de l’activitat programada. Respectar les normes de règim
intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre altres: acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant el
temps de duració del camp.

MÉS INFORMACIÓ
L’IVAJ contracta una pòlissa d’assegurança
d’accidents per als i les jóvens participants
durant el temps de duració del camp.
La cobertura sanitària per malaltia
comuna, així com el gasto farmacèutic,
serà per compte del participant.

L’IVAJ NO ENVIA CONFIRMACIÓ
D’ADMISSIÓ AL CAMP
www.ivaj.es/viu-la-solidaritat
campsdevoluntariat@gva.es
Telèfon d’informació de l’IVAJ: 963 108 570

