LA PUJADA AL CASTELL
Xàtiva - València

PLACES: 20
DATES: del 15 al 27 de juliol de 2018
MODALITAT: Reconstrucció
EDAT: 15-17 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellano
INCORPORACIÓ: No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t'esperem al llarg del dia
15 de juliol
TORNADA: El camp finalitza després del desdejuni del dia 27 de juliol

ACTIVITAT:
• Reconstruir una senda de pedra i la seua vegetació i la seua senyalització, en la vessant de la costa del Castillo de Xàtiva
• Utilitzar l'animació com a recurs i línia d'actuació per al desenrotllament i dinamització del voluntariat
• Generar un impacte formatiu i educatiu a través de la conscienciació i sensibilització mediambiental i de
reconstrucció del patrimoni en els/les jóvens i que es transmeta a la resta de la societat
• Utilitzar una metodologia pedagògica participativa – activa en què els destinataris són els protagonistes del
seu aprenentatge, aprenen a aprendre i oferisquen un servici a la comunitat a més de dotar de sentit factible i
real el seu propi aprenentatge
Es treballarà, de dilluns a divendres, de 8:00 a 13,30 h. A mitjan matí es farà un descans de mitja hora per a
esmorzar.
ENTITATS COL·LABORADORES
El camp està organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en col·laboració amb l'Ajuntament de Xàtiva.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
• Excursiones y visitas
• Talleres y actividades formativas, de animación, etc.
• Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,
Estes activitats seran coordinades per un equip format per professionals de l'animació, sota la responsabilitat
de l'IVAJ, que conviuran i participaran del camp. L'equip d'animació proposarà al grup activitats culturals i
d'animació adaptades a les característiques de l'entorn, i dels participants, que es desenrotllaren durant les
vesprades i caps de setmana.

INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
L'allotjament es realitzarà en la població de Xàtiva, encara que el lloc concret està per determinar.
El centre disposarà de tots els servicis necessaris, com cuina, menjador, lliteres, dutxes, pista esportiva,
zona d'activitats, etc. El menjar s'elaborarà en la mateixa instal·lació, per cuiners professionals.
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t'esperem al llarg del primer dia.
Alberg El Palau
Carrer Ardiaca, 6
46.800 Xàtiva
Valencia
COM ARRIBAR
Accessos:
Por carretera. Por la A7, salida 395 hacia N-340.
En tren: Cercanías desde la estación del norte de València línea C2. También tienen parada en Xàtiva algunos
trenes de larga y media distancia.

Estació de Renfe

www.renfe.es

912 32 03 20

Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana

www.fgv.es

900 72 04 72
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

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

DNI
Targeta sanitària o document equivalent

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/

Ajuntamient de Xàtiva

96 227 43 42

www.xativa.es

campstreball_ivaj@gva.es

COMPROMÍS DELS 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 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

RECORDA QUE HAS D'INDICAR LA TEUA ADREÇA DE
CORREU ELECTRÒNIC EN LA INSCRIPCIÓ

