
Descripció del treball o projecte a realitzar 

El camp de voluntariat promourà l'educació ambiental 
entre el col·lectiu d’infants i joves amb qui treballa Espiral: 
veïns i veïnes dels barris de la Platja de Palma (Coll d'en 
Rabassa, Molinar, S'Arenal) i alumnat del CC Pedro Poveda.  
En concret, es realitzaran accions en 3 tipus d’espais:  
En el propi centre, col·laborant en l'adequació d'espais que 
l'alumnat empra per a treballar l'educació ambiental: hort, 
jardí, espais de joc en la zona verda del centre,… 
A les escoles d'estiu d'Espiral, el Coll d’en Rabassa i el 
Molinar, on els joves voluntaris dissenyaran i realitzaran 
activitats de sensibilització ambientals per als participants 
de (3 a 12 anys). 
I a espais oberts de les barriades on treballa de manera 
intensa Espiral realitzant neteja de platges i realitzant 
accions en el programa “Obert al Barri”, específiques 
d'educació ambiental. 

Dirigit a 

Joves motivats per a treballar la sensibilització en matèria 
de medi ambient en diversos àmbits: en activitats amb 
infants, en espais públics i oberts (platges, places..) 

IB- 2 EDUCACIÓ AMBIENTAL AMB NINS I NINES 

DATES: 10 AL 24 D‘AGOST 
EDATS:  16-17 ANYS 
MODALITAT: MEDI AMBIENT 
TIPUS: NACIONAL 
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ  
ORGANITZA: IBJOVE- ESPIRAL 

ALLOTJAMENT 

Col·legi Pedro Poveda  

Es tracta d'un col·legi públic  que cedeix 
les seves instal·lacions per a realitzar el 
Camp de Voluntariat. S'habilitarà un petit 
pavelló amb lliteres i matalassos per a 
poder acollir al grup. Compta amb 
vestuaris, dutxes, espais verds, així com 
dues pistes esportives exteriors, un petit 
rocòdrom, cuina, menjador i amplis 
espais amb ombra. El barri disposa de 
comerços (supermercats, farmàcia, etc.) 
molt pròxims. 

COM ARRIBAR  

Autobús aeroport  
( A 1 ) h t t p : / /
w w w . e m t p a l m a . c a t / c a /
l in ia/-/L/17/aeroport-palma-centre 
aturada 1078 pl. Espanya . 
Autobús port  
(N1) http://www.emtpalma.cat/ca/
l inia/-/L/41/portopi-porta-des-camp 
aturada 598 pl. Espanya. 

Autobús Línia 33 (Son Espases- Son Fuster) 
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/
33/son-espases-son-fuster aturada  110 pl. 
Espanya i baixada aturada 119 “Aragon- 
Lledoner” 

PUNT DE TROBADA 

Col·legi Pedro Poveda 
C/ Lledoner, 6. 07008.Palma, 
Illes Balears 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS 
LLIURE

⁃ Visita guiada al barri antic de Palma.
⁃ Visita a Sóller - Port de Sóller i Valldemossa.
⁃ Activitats lúdiques, esportives, …
⁃ Activitat en una Scape Room, els primers dies del

camp de voluntariat, a fi de fomentar la cohesió
de grup.

⁃ Excursions per la Serra de Tramuntana
⁃ Sortides a la platja
⁃ Activitats lúdiques de descobriment i coneixement

de les barriades: Arenal, Coll d’en Rabassa, Molinar
i Es Rafal.

⁃ Iniciació a l'escalada, etc…

MATERIAL NECESSARI 

Llanterna, motxilla petita per a fer excursions, calçat còmode (esportives), sandàlies per a la dutxa i 
platja, roba còmoda, roba de llit i/o sac de dormir, cantimplora, banyador, gorra o capell, tovallola 
dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits, productes d'higiene personal. Un 
producte a elegir típic de la comunitat de procedència (embutits, galletes, dolços…) 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
• DNI
• Targeta Sanitària
• Fitxa d’ inscripció del camp de voluntariat.
• Certificat negatiu de delictes sexuals per treballar amb menors.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ 
110€ a ingressar quan rebis confirmació de la plaça assignada. 

Únicament es retornarà la quota per suspensió de l'activitat o per causa major justificada. 

ASSEGURANCES I COBERTURA SANITÀRIA DE LA QUOTA 
Tots els participants disposen d'una assegurança d'accidents que cobreix els accidents que es puguin 
produir durant l'activitat i de responsabilitat civil. 

REGLAMENT INTERN 

• Els participants hauran de respectar les normes generals del Camp de Voluntariat.
• S'hauran de respectar les normes elementals de convivència amb els participants i amb l'equip

responsable de l'activitat.
• Durant l'activitat, s’haurà de romandre al Camp de Voluntariat, respectar els horaris establerts i

participar en totes les activitats organitzades per al grup.
• Tant la neteja diària de les instal·lacions com l'elaboració del menjar (desdejuni i berenars, dinars i

sopars), són a càrrec del grup de participants coordinats per l'equip de monitors.
• Qualsevol incompliment de les normes serà motiu d'expulsió del participant.



Descripció del treball o projecte a realitzar 

Els/es voluntaris/es desenvoluparan diverses activitats de 
sensibilització i conscienciació destinades a la població 
infantil i juvenil sobre prejudicis, estereotips, conductes 
culturals, etc… que propiciïn la violència de gènere, la 
discriminació home-dona i la desigualtat existent en la 
nostra societat.  
"Que corri l'aire" (Espais d'Igualtat de Gènere), és un 
projecte basat en la sensibilització i la promoció de 
valors igualitaris que promouen una societat més justa i 
equitativa. 
El grup de voluntaris/es rebran una formació inicial 
basada en la coeducació i igualtat i activitats de temps 
lliure. Posteriorment, serà el grup de voluntaris/es que 
desenvoluparan diverses activitats i tal lers de 
coeducació en escoles d'estiu infantils, centres de 
protecció, centres d'educació especial, etc. 

Dirigit a 

Joves amb ganes de treballar la sensibilització sobre la 
igualtat d'oportunitats i la coeducació. 
 

 

IB-1 ESPAI D’IGUALTAT DE GÈNERE “QUE CORRI L’AIRE “ 

DATES: 1 AL 15 D’AGOST 
EDATS:  16-17 ANYS 
MODALITAT: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 
TIPUS: NACIONAL 
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÀ 
ORGANITZA: IBJOVE - AMÉS

ALLOTJAMENT 

CEIP Gabriel Vallseca 

Es tracta d'un col·legi públic  que cedeix 
les seves instal·lacions per a realitzar el 
Camp de Voluntariat. L'equip comptarà 
amb tres aules que serveixen de 
dormitoris comuns, dos vestuaris amb 
dutxes, banys, un menjador condicionat 
amb tots els elements necessaris, patis en 
l'exterior i zones comunes per a fer jocs i 
vetllades. 

COM ARRIBAR 

Autobús aeroport 
( A 1 ) h t t p : / /
www.emtpalma.cat/ca/l inia/-/L/17/
aeroport-palma-centre aturada1078 pl. 
Espanya.  
Autobús Port 
(N1) http://www.emtpalma.cat/ca/
l inia/-/L/41/portopi-porta-des-camp 
aturada 598 pl. Espanya. 

Autobús línea (5) Es Rafal Nou- Plaça 
Progrés http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/5/es-rafal-nou-placa-progres 
parada 110  pl. Espanya i aturada a la 
parada 213 “Son Gotleu” que et deixa 
aproximadamente a 5 minuts caminant 
del col·legi.  

PUNT DE TROBADA 

1r dia de l’activitat 
CEIP Gabriel Vallseca 
(Col·legi públic a Palma )  
C/ Mare de Déu de la Victòria, 36, 07008 
Palma, Illes Balears 
https://www.ceipgabrielvallseca.net/
espais
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I TEMPS LLIURE 

Sess ions formatives (Coeducació, Relacions 
afectivosexuals, Violències Masclistes, Dinàmiques 
d'inclusió social,  etc). 
Sortides a la platja. 
Visites a la ciutat i gimcana cultural a Palma. 
Visites culturals.  
Dinàmiques de grup i jocs col·lectius.  
Cinefòrums i debats.  
Visites a institucions i recursos que promouen la 
Igualtat.  
Paddle surf 
Festes populars en pobles de l'Illa.  
Etc.

MATERIAL NECESSARI 

Llanterna, motxilla petita per excursions, calçat còmode (esportives), sandàlies per a la dutxa i platja, 
roba còmoda, roba de llit i/o sac de dormir, cantimplora, banyador, gorra o capell, tovallola de 
dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits, productes d'higiene personal. Un 
producte a elegir típic de la comunitat de procedència (embutits, galletes, dolços…) 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

• DNI 
• Targeta Sanitària 
• Fitxa d’inscripció del camp de voluntariat.  
• Certificat negatiu de delictes sexuals per a treballar amb menors.  

QUOTA D’INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ 
110€ a ingressar quan rebis confirmació de la plaça assignada. 

Únicament es retornarà la quota per suspensió de l'activitat o per causa major justificada 

ASSEGURANCES I COBERTURA SANITÀRIA DE LA QUOTA 
Tots els participants disposen d'una assegurança d'accidents que cobreix els accidents que es puguin 
produir durant l'activitat i de responsabilitat civil. 

REGLAMENT INTERN 
• Els participants hauran de respectar les normes generals del Camp de Voluntariat. 
• S'hauran de respectar les normes elementals de convivència amb els participants i amb l'equip 

responsable de l'activitat. 
• Durant l'activitat, s’haurà de romandre al Camp de Voluntariat, respectar els horaris establerts i 

participar en totes les activitats organitzades per al grup. 
• Qualsevol incompliment de les normes serà motiu d'expulsió del participant.



Convocat el Certamen de Fotografia amb Eslògan

 Carnet Jove 2020  #IStandFor

La finalitat del certamen és donar a conèixer les inquietuds de la joventut

La conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de l’Institut Balear de la Joventut, 

convoca el Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020  per tal de 

promoure i difondre les fotografies i reflexions de joves a través de les publicacions a 

Instagram i donar a conèixer les seves inquietuds.

En total el certamen  proposa cinc categories emmarcades en la campanya 

#IStandFor, impulsada per joves de distints països europeus amb el suport de 

l’Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA).

Poden participar tots els joves que siguin titulars del Carnet Jove Europeu d’entre 15 i 

25 anys, de més de 30 països arreu d’Europa, a partir del dia 22 de juliol fins a les 

11.00 h del dia 26 d’agost.

Participar és molt fàcil!

1.- Publicar fotografies a través d’un compte públic d’Instagram.

2.- Incloure un eslògan, text o reflexió com a comentari al peu de la fotografia.

3.- Afegir a cada fotografia,  segons la categoria,  una de les etiquetes següents:

— #HumanRightsCJIB20, per a la categoria de drets humans.

— #EUandYoungPeopleCJIB20, per a la categoria de joves i Europa.

— #EnvironmentCJIB20, per a la categoria de medi ambient.

— #WellbeingCJIB20, per a la categoria de benestar.

— #LocalDemocracyCJIB20, per a la categoria de democràcia local.

4.- Si la publicació es fa des d’un compte d’Instagram que no gestiona directament la 

persona participant, també ha d’incloure el nom i llinatges o el nom d’usuari a la xarxa

social Instagram de l’autor o autora de la fotografia amb l’eslògan.

Premis

Hi haurà 5 premis, un per a cada categoria.

Els guanyadors podran escollir el seu premi a cada categoria entre un dron amb 

càmera fotogràfica o una càmera fotogràfica, valorats en un import de 300 €.

Bases del Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020

La participació implica l’autorització dels participants a la Conselleria d’Afers Socials i 

Esports a fer les comprovacions corresponents, abans de dictar la proposta de 



resolució de la concessió, per verificar que estan al corrent de les obligacions 

tributàries i la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat. La política de 

privacitat aplicable al Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020, pel que 

fa al tractament de dades personals dels participants i als drets que els reconeix és la 

normativa vigent i es pot consultar a les bases.

La publicació de la fotografia amb eslògan implica l’acceptació de les bases 

reguladores que podeu consultar aquí: 

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11228/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-

administrat/472 ).



Col·laboració:

Vine a gaudir d’activitats esportives i de lleure en un 
entorn natural. Per a infants i joves de 8 a 16 anys

Dates de l’activitat: del 22 de juny al 30 d’agost

Preu: 171,13 euros (inclou assegurança i despeses de gestió)

Durada: 7 dies (de dilluns a diumenge migdia)

Informació: al telèfon 971 145 004, de dilluns a dijous  
de 9.00 a 17.00 h, i divendres de 9.00 a 15.00 h

Activitats a dur a terme: bàsquet, voleibol,  
circuit aventura, taller camisetes, festival, manualitats, 
taller primers auxilis i moltes activitats més...

IMPORTANT  
Aquesta activitat esta subjecte a les mesures sanitàries de prevenció que es puguin 

estipular a l’evolució de la pandèmia COVID-19.  
En cas de reduir nombre de places es retornaran els doblers,  

si s’han augmentar es seguirà l’ordre de la llista espera.

Casal de colònies de Sant Guillem i Sant Antoni  
a la Colònia de Sant Pere (Artà)

Inscripcions telemàtiques:  
a partir del 29 de maig a les 10 h en aquest enllaç

https://seu.conselldemallorca.net/ca/itxa?key=25797

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=25797


                                                                                

www.esports.conselldemallorca.cat 

�
�
�

��������������	���������������	���������������	���������������	�



������������������������
��������	���������������	���������������	���������������	�������������������������������

����
����
�

����������������������������� �!�"#�$%&�$%�$��%�% !&����'��%&���#�
�("#)%�!�*�$%��" +�*�%�$*�� !�* �����$%�&%!�� ���,$�����%&�"�!�*��

�
�-��.���	������'��%&�� !%�%&&�$%&/�0�*�&��%$*1!&��23�����%&��

�
�-�	����4����*�� !�$"&�$�%&�&("�%�%�5% �!"!�!��*&�$(��!�+�!�!&�$(�+% !*���% �
%���%$�� �!*������%&�����!�6*% ��%��* �!�!&���������&��-����"0������ ��"*�
$��%�% !&���!�+�!�!&�)"�&�% �0�*�/���!�+�!�!&���%�%�% !�% !��6*7!�6*%&���
%&�"�!&�$(�+% !*����

�
89�.��
:��;�*�7�$*%&�%$���" &/�%��<<���<=�$(�0"&!���%��<>���=3�$(�0"&!�

�
�.��
�����?" ��$(������$��$%�������!@��������,$����

�
�����
<A�B����"5���$��% !��%�����%�&" %&��$*�!%&�����)"�&�$%�A�� C&/����0��!*1!�
�%����� �� !&�$%��� &���D�� C&���% $% !�$%���%*��� ����

�
�.�	����4��
-����"�%��D�$(�0"&!/����%&�<3�;�
�%�����E&�� �"�������>FG�GDA�33D/�$%�$���* &���$�+% $�%&�$%�H�;���GA�;�

�
�



Inscripcions a partir del 21 de juliol a les 20 h en el web 
https://esports.conselldemallorca.cat/esport-per-a-tothom 

Per a més informació: 971 145 004, 
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Activitats familiars nàutiques
Estiu 2020

Horari de l’activitat: de 10 a 13 h

Cost: 1 euro per persona (obsequi d’una camiseta)

DATA ACTIVITAT LLOC PLACES

27 de juliol 
(dilluns)

Piragua i paddle surf Colònia de Sant Pere (Artà) 30 pax

28 de juliol 
(dimarts)

Piragua i paddle surf Colònia de Sant Pere (Artà) 30 pax

31 de juliol 
(divendres)

Coasteering La Victòria (Alcúdia) 20 pax

3 d’agost 
(dilluns)

Piragua i paddle surf Colònia de Sant Pere (Artà) 30 pax

4 d’agost 
(dimarts)

Piragua i paddle surf Colònia de Sant Pere (Artà) 30 pax

7 d’agost 
(divendres)

Coasteering La Victòria (Alcúdia) 20 pax

Organització: Col·laboració:

https://esports.conselldemallorca.cat/esport-per-a-tothom 
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Senderisme
Marxa nòrdica

Coasteering

Piragüisme
Paddle surf

BTT

Activitats esportives familiars
de la Direcció Insular d’Esports

Activitats familiars 
nàutiques 

Piragüisme i Paddle surf

Colònia de Sant Pere (Artà)

Jornades Esportives 
Familiars

Hotel Iberostar Cala Barca 
(Santanyí)

Training camp

Jornada Cicloturista 
en família

Hotel Viva Blue & Spa 
 (Platja de Muro)

Jornades d’Aventura Familiars a la Colònia de Sant Pere (Artà)
Casal de colònies de Sant Guillem i Sant Antoni.

Activitats familiars 
nàutiques 

Coasteering

La Victòria (Alcúdia)

Activitats familiars 
nàutiques 

Piragüisme i Paddle surf

Colònia de Sant Pere (Artà)

Acampa familiar
La Victòria (Alcúdia)

03
d’agost

03 i 04
10 i 11
d’octubre

21 i 22
de novembre

24 i 25
d’octubre

19 i 20
de setembre

07
d’agost

04
d’agost

22 i 23
29 i 30
d’agost

Calendari «Esport
per a tothom»D’agost a desembre2020

AGOST

OCTUBRE

NOVEMBRE

SETEMBRE

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Telèfon: 971 145 004

Horari:  De dilluns a divendres, de 8 a 15h (només 
agost) / De dilluns a dijous, de 9 a 18h, i 
divendres de 9 a 15h (la resta de l’any)

https://esports.conselldemallorca.cat/esport-per-a-tothom

Les activitats familiars nàutiques es 
poden ampliar si hi ha molta demanda.

ACTIVITATS A DEMANDA 
per a grups de famílies 
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