VILA ROMANA L’ALBIR. INTERNACIONAL
L’Alfàs del Pi - Alacant
20
DATES: Del 15 al 28 de juliol de 2019
MODALITAT: Arqueologia
EDAT:18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà / Anglés
INCORPORACIÓ: al llarg del dia 15 de juliol en el Col•legi Públic Racó de l’Albir.
TORNADA: el camp finalitza després del desdejuni del dia 28 de juliol.
PLACES:

ACTIVITAT
El conjunt arqueològic de la platja de l’Albir està format per tres jaciments d’època romana baiximperial: una
vila, una necròpolis i un mausoleu familiar. Al març de 2011 es va inaugurar el Museu a l’aire lliure Vila Romana de
l’Albir, en què es poden visitar les termes de la vila, situat a l’av. Oscar Esplá, 1, l’Albir.
Els treballs arqueològics es desenrotllaran en la part residencial de la vila, localitzada a l’oest dels banys. A
més de la neteja i excavació de restes immobles, es realitzaran labors de documentació, treballs topogràfics,
tractament d’objectes mobles exhumats. Com a activitat complementària es realitzaran visites a llocs
arqueològics pròxims.
Es treballarà, de dilluns a divendres, de 8:00 a 13 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 l’Alfàs
del Pi.

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

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 Col•legi Públic Racó
de l’Albir, Richar Wagner, 2, L’Albir (l'Alfàs del Pi), Alacant.
El centre disposa de tots els serveis necessaris, com ara cuina, menjador, llits, dutxes, zona d’activitats, etc. El
menjar s’elabora en la mateixa instal•lació, per cuiners professionals.

MAPA DE SITUACIÓ

COM ARRIBAR
Accés:
Per carretera. Per l’autopista AP-7, eixides 65 Benidorm i 64 Altea. La N-332 creua el municipi.
El ferrocarril de via estreta (Trenet de la Marina) que recorre la costa des d’Alacant a Dénia.
L’aeroport més pròxim és el de l’Altet ( Alacant), a 60 km de l’Alfàs del Pi. L’aeroport de Manises (València) es
localitza a 150 km.
Des d’Alacant
Estació d’autobusos | Companyia d’autobusos | ALSA | 965 13 07 00 | www.alsa.es
TRAM Alicante | 900 72 04 72 | www.tramalicante.es/page.php
Des de València
Companyia d’autobusos ALSA (fins a Alacant) | 91 020 07 77 | www.alsa.es
Aeropuerto de Manises (València) | 902 404 704 | aeropuerto-valencia.com

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI
Targeta sanitària o document equivalent

EQUIP ACONSELLABLE
Sac de dormir o llençols | Roba i calçat de treball i esportiu
Barret o gorra | Roba de bany | Crema de protecció solar

|
|

Guants de treball
Estris de neteja (inclosa tovalla)

CONTACTES
IVAJ | C/ Hospital, 11 | 46001 València
963 108 570 | 963 108 565 | 963 108 568
www.ivaj.es | campsdevoluntariat@gva.es
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Ajuntament de l’Alfàs del Pi

|

965 88 82 65

|

www.lalfas.com

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
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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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