DIVERTIX-TE II. NACIONAL
Moraira - Teulada - Alacant
25
DATES: Del 1 al 15 d’agost de 2019.
MODALITAT: Treball amb la infància
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
PLACES:

INCORPORACIÓ: Al

llarg del día 1 d’agost a l’ alberg juvenil La Marina, a Moraira - Teulada
TORNADA: El camp finalitza després del desdejuni del día 15 d’agost

ACTIVITAT
El camp té com a finalitat realitzar activitats lúdiques i socioeducatives per a xiquets tutelats, amb edats
compreses entre els 9 i els 12 anys. Els xiquets participaren en el camp de treball com el col•lectiu a què atendre,
i conviuran durant 10 dies amb el grup de voluntaris.
El treball consistirà en la convivència, atenció i assistència dels xiquets, així com en l'exercici d'activitats d'oci
i temps lliure.
Programació i execució d'activitats lúdiques per als diferents grups de xiquets.
•
•
Desenvolupar activitats educatives en el temps lliure amb xiquets.
•
Vetlar per la seguretat i les necessitats dels xiquets que estiguen a càrrec seu.
Formació sobre grups de vulnerabilitat.
•
Els primers dies els voluntaris rebran formació sobre l'acollida dels participants, així com sobre la programació
per a l'execució de l'activitat.
Del 4 al 13 d'agost, els voluntaris conviuran amb els xiquets durant 24 hores al dia, atenent a totes les demandes
que estos puguen tindre, sempre supervisats i orientats pels monitors i el coordinador.

ENTITATS COL•LABORADORES
El camp esta organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en col•laboració amb la Direcció General
d’Infància i Adolescència de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
•
•
•

Excursions i visites
Tallers i activitats formatives, d'animació, etc.
Vetlades nocturnes, dinàmiques de grup, activitats esportives, jocs.

Els voluntaris participaren en l'elaboració del projecte d'oci que després es desenvoluparà amb els xiquets.
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INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t'esperem al llarg del primer dia a l'Alberg Juvenil La Marina,
Camí del Campament, 31, Alacant.
El centre disposa de tots els serveis necessaris com ara cuina, menjador, dormitoris, llençols, dutxes amb aigua
calenta, zona d'activitats, etc. El menjar l’elaboren cuiners professionals a la mateixa instal•lació.

MAPA DE SITUACIÓN

COM ARRIBAR
Accés:
Cotxe: N-332; autopista AP-7, eixida 63
Autobús: des d'Alacant i València, l'empresa ALSA (info. 902 42 22 42 i www.alsa.es) des de Calp o Teulada,
l'empresa AUTOBUSOS IFACH (info. 965 83 55 91 i www.autobusesifach.com)
Tren: FGV línia Alacant-Dénia (info. tel. 900 72 04 72)
Aeroport de València: 91 321 10 00 / 902 404 704 http://www.aeropuerto-valencia.com/
Aeroport d’Alacant: 913 211 000 http://www.aena.es/es/aeropuerto-alicante/index.html

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INCORPORACIÓ
DNI
Targeta sanitària o document equivalent
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

EQUIP ACONSELLABLE
Roba i calçat còmode

|

Barret o gorra

|

Crema de protecció solar

|

Necesser personal (inclosa tovalla)

CONTACTES
IVAJ | C/ Hospital, 11 | 46001 València
963 108 570 | 963 108 565 | 963 108 568
www.ivaj.es | campsdevoluntariat@gva.es
A.J. La Marina

|

965 739 000
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COMPROMÍS DELS PARTICIPANTS
•

Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipule el projecte del camp en què s'inscriuen.

•

Col•laborar en el desplegament de la programació de les activitats d'animació i a participar-hi.

•

Contribuir a l'organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, etc.).

•

Respectar les distintes creences, ideologies i diferències de totes les persones que hi participen.

•

Romandre al camp des del començament fins a l’acabament de l'activitat programada. Respectar les normes
de règim intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran entre d’altres les següents: acceptar les
indicacions de les persones responsables de l'activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles
particulars durant el temps en què es celebre el 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

Teléfono de información del IVAJ: 963 108 570
RECORDEU QUE HEU D’INDICAR LA VOSTRA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC EN LA INSCRIPCIÓ
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