DIVERTIX-TE I. NACIONAL
Alcossebre - Castelló
PLACES: 25

Del 14 al 28 de juliol de 2019
MODALITAT: Treball amb la infància
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
INCORPORACIÓ: al llarg del dia 14 de juliol en el Campament Jaume I, a Alcossebre.
TORNADA: El camp finalitza després del desdejuni del dia 28 de juliol.
DATES:

ACTIVITAT
El camp té com a fi realitzar activitats lúdiques i socioeducatives per a xiquets i xiquetes tutelats, amb edats
compreses entre els 9 i els 12 anys. Els xiquets i xiquetes participaran en el camp com el col•lectiu a què atendre,
i conviuran 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 17 al 26 de juliol, 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 de
Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
•
•
•

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

Els voluntaris i voluntàries participaran en l’elaboració del projecte d’oci que després es desenrotllarà amb els
xiquets i xiquetes.
www.ivaj.es/viu-la-solidaritat | campsdevoluntariat@gva.es | 963 108 570

INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t’esperem al llarg del primer dia en el Campament Jaume I,
Partida del Pinaret, s/n, 12579 Alcossebre (Castelló).
Els participants s’allotjaran en cabanyes de fusta o en tendes. El centre disposa de tots els servicis necessaris,
menjador, dutxes amb aigua calenta, zona d’activitats, etc.

MAPA DE SITUACIÓN

COM ARRIBAR
Accessos:
Per carretera. Per l’autopista AP-7, eixides 43 i 44, o per la N-340. Ja en el terme, la CV-142, enllaça Alcalà amb
Alcossebre.
Alcalà compta amb estació de ferrocarril de la línia fèrria Barcelona – València. L’aeroport de Manises (València)
es troba a 100 Km d’Alcalà de Xivert.
Hi ha servicis d’autobús que comuniquen Alcalà de Xivert amb totes les localitats costaneres, així com diverses
línies que realitzen trajectes internacionals. A més hi ha una companyia que unix diàriament els nuclis d’Alcalà
de Xivert i Alcossebre.
Des de Castelló
Companyia d’autobusos Mediterrani
Estació d’autobusos

|

96 346 62 66

Aeropuerto de València

|

|

Des de València
| Estació de RENFE

91 321 10 00 / 902 404 704

|

964 26 09 95

|

912 32 03 20

|

www.renfe.es

www.aeropuerto-valencia.com

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI
Targeta sanitària o document equivalent
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

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

|

Barret o gorra

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

www.ivaj.es/viu-la-solidaritat | campsdevoluntariat@gva.es | 963 108 570

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

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

www.ivaj.es/viu-la-solidaritat | campsdevoluntariat@gva.es | 963 108 570

