EL CASTILLET
Millares - València
20
1 al 15 d’agost de 2021
MODALITAT: Arqueologia
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
INCORPORACIÓ: al llarg del dia 1 d’agost en l’Alberg de Millares
TORNADA: el camp finalitza després del desdejuni del dia 15 d’agost

PLACES:

DATES: Del

ACTIVITAT:
• Excavació al Castillet de Millars, fortalesa islàmica que va ser catalogada Bé d'Interés Cultural el
• Activitats que tinguen com a fo cus central la històri a i el medi ambient, activitats en les quals també es
pretén fomentar la participació activa d’habitants del poble.
Es treballarà, de dilluns a divendres, de 8.00 a 13.30 hores. A mitjan matí es farà un descans de mitja
hora per a e smorzar.

ENTITATS COL·LABORADORES
El camp està organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en col·laboració amb l'Ajuntament
de Millares.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
·Excursions, visites culturals i xarrades
·Estudi, planificació i obertu ra d'una sendera local
·Tallers i activitats formatives i d'animació
·Famílies que conviden per a intercanviar idees del poble i conéixer la població de Millares
·Rutes nocturnes, cinema nocturn i trobades literàries
·Dinàmiques de grup, activitats espor tives i jocs
·Aquestes 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 adapta des a les característi ques de l'entorn i dels participants,
que es desenvoluparen durant les vesprades i els caps de setmana.

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

INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
L'allotjament es farà a l'Alberg de Millares, adreça: Av. Hermanos Sáez Merino s/n, 46198 Millares
València). Totes les habitacions tenen bany propi, llençols, calefacció, aigua calenta, equipament i
parament de cuina. D'altra banda, també disposa d'una sala multiusos on és possible veure la televisió. El
municipi disposa de instal·lacions esportives pe r a practicar una àmpl ia varietat d'esports, així com d’una
piscina on refrescar se en el temps lliure.
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t'esperem al llarg del primer dia..

MAPA DE SITUACIÓ

COM ARRIBAR
Accés:
Des de València per carretera A3 i V 425
Aeroport més pròxim: Manises (València)
Estació de autobusos de València
96 346 62 66
Autobusos Buñol
96 349 14 25 | http://www.bunyol.com/
Aeroport
91 321 10 00 / 902 404 704 | aeropuerto-valencia.com

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI
Targeta sanitària o document equivalent
Autorització pare/mare, tutor/tutora

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
Útils d'higiene personal (inclosa tovalla)

CONTACTES
C/ Colón, nº 60, 7ª planta

|

IVAJ
46004 València | 963 108 570 | 963 108 584 | 963 108 574
http://www.ivaj.gva.es | voluntariat_ivaj@gva.es

96 251 90 00

Ajuntament de Millares
| http://www.ayuntamientomillares.es

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

|

963 108 557

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 desenvolupament del programa d’activitats d’animació i participar en aquestes.
Contribuir a l’organització general del camp: neteja, administració, etc.
Respectar les distintes creences, ideologies i les diferències personals de totes les persones participants.
Romandre en el camp des de l’inici fins al final de l’activitat programada. Respectar les normes de règim
intern i de convivència, que seran, entre altres: acceptar les indicacions de les persones responsables de
l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars.

MÉS INFORMACIÓ
L’IVAJ contracta una pòlissa d’assegurança d’accidents per als i les joves participants durant el temps de
duració del camp.
La cobertura sanitària per malaltia comuna, així com la despesa farmacèutica, serà per compte de qui participa.
L’IVAJ NO ENVIA CONFIRMACIÓ D’ADMISSIÓ AL CAMP.
http://www.ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat
voluntariat_ivaj@gva.es
Telèfon d’informació general de l’IVAJ: 963 108 570
RECORDA QUE HAS D’INDICAR LA TEUA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC EN LA INSCRIPCIÓ

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

