Què són els camps de treball?
Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen en
realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves.
Cada participant es compromet, de forma desinteressada, en participar en
una de les tasques proposades.
En el camp de treball es crea un immillorable espai educatiu a través de
l’acció. La combinació entre el servei a una causa i el temps dedicat a
créixer, a crear, a relacionar-se, dona com a resultat un espai altament
educatiu i completament enriquidor.
No és, per tant, una simple activitat de lleure. Són uns dies que
afavoreixen unes experiències enriquidores i proposen unes actituds i valors
que de ben segur ajudaran a desenvolupar una manera de fer i de viure al
poble.

Edats dels i les participants
L’edat dels joves ha d’estar compresa entre els 12 i els 18 anys.

Dates, durada i horari
Les dates en que es durà a terme el camp de treball anirà en funció de les
activitats escollides, però en general serà del 5 juliol al 6 d’agost. La
participació mínima s’ha establer d’una setmana, de dilluns a divendres.
L’horari prioritàriament serà de 9h a 13h, tot i que pot variar en funció de
l’activitat escollida.

Propostes d’activitats
Aquest camp de treball va dirigit al jovent del municipi i la seva coordinació
anirà a càrrec del personal de l’Ajuntament. Les tasques que podrà escollir
cada participant seran les que s’enumeren a continuació:
-

Manteniment d’espais municipals: Neteja i senyalització de camins,
pintat del mobiliari urbà...

-

Tasques de suport al casal d’estiu. Els participants prestaran
tasques de premonitoratge tutelat pels monitors del casal.

-

Col·laboració amb el camp de treball internacional de la
Generalitat: Del 8 al 22 d’agost Talarn acull un camp de treball de la
Generalitat en el que s’arranjarà un forn de calç ubicat al barranc de
Seròs. Els joves que elegeixin aquesta activitat hauran de treballar
conjuntament amb els participants del camp de treball en la tasca
encomanada.

El COVID-19 en les activitats de lleure
Arrel de la problemàtica ocasionada per la malaltia COVID-19, el camp de
treball veurà limitades el nombre d’inscripcions per tal de donar
compliment a les mesures que es determinen des de Salut Pública. Cada
activitat tindrà un aforament màxim, en funció de les tasques a
desenvolupar:
-Manteniment d’espais públics: 3 grups de 3 persones per setmana
-Tasques suport casal d’estiu: 2 persones per setmana repartits entre els
2 grups de convivència
-Col·laboració amb el camp de treball de la Generalitat: 2 persones per
setmana
En aquesta edició, s’haurà de respectar el distanciament físic d’1,5
metres, utilitzar mascaretes si no es pot garantir la distància de
seguretat, controlar la simptomatologia compatible amb la COVID-19 i
reforçar la higiene abans i durant el desenvolupament de les tasques.

Agraïment per la tasca social
L’Ajuntament vol agrair la dedicació de les persones que han contribuït a
millorar el poble i la societat en general. Aquestes petites accions són les
que fan prendre consciència social i mediambiental dels que seran els
protagonistes del futur més immediat, és a dir, dels propis joves.
Enguany, donada la situació provocada per la malaltia COVID-19 l’agraïment
es decidirà entre tots els participants i anirà en funció de les restriccions
en el moment que es programi l’activitat.

Inscripcions
La participació al camp de treball és gratuïta. Un cop omplert el formulari
d’inscripció que trobareu a continuació podeu enviar-lo al correu
electrònic opons@talarn.cat o dur-lo presencialment a les oficines de
l’Ajuntament. En el cas que s’esgotin les places, tindran preferència el
jovent empadronat al municipi.

Dades del/de la participant/a
Nom i cognoms_______________________________________________________
Adreça____________________________________ Codi postal _________________
Població _____________ DNI ___________ Data de naixement___/___/__________
Telèfon ________________ Núm. targeta CatSalut: __________________________
*Cal adjuntar la fotocòpia de la targeta sanitària i del DNI

Autorització (només en cas de menors)
Jo, en/na: ___________________________ amb DNI núm.: ____________________
I correu electrònic: _____________________________________________________
Com a pare, mare o tutor/a
AUTORITZO en/na_____________________________________________________
a participar com a voluntari/ària al Camp de treball local de Talarn 2021 i a
desenvolupar les activitats relacionades amb el camp. També autoritzo a prendre
fotografies o fer filmacions en què aparegui el meu fill/a i a la seva difusió amb
finalitats informatives.
AUTORITZO als responsables de les activitats, per a proporcionar al meu fill/a
l’assistència sanitària oportuna en cas de necessitat. Igualment, autoritzo a l’hospital i al
personal mèdic per a administrar el tractament necessari pel seu benestar, intervenció
quirúrgica inclosa, si fos el cas. Amb el benentès que contactaran amb nosaltres amb la
major brevetat possible.
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia
dels drets digitals, l’informem que les dades personals incloses en aquesta sol∙licitud d’inscripció, les
que s'adjunten a la mateixa, i totes aquelles que s'obtinguin com a conseqüència de la relació amb
l'Ajuntament de Talarn seran incorporades en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Talarn , amb la
finalitat de tramitar la sol∙licitud, gestionar la participació dels menors en les activitats de l’entitat i
complir amb el seu objecte social.
Assabentat i conforme amb l'exposat en els apartats anteriors, vostè consent i autoritza expressament a
l'Ajuntament de Talarn per tractar les dades personals que voluntàriament facilita, segons les finalitats
exposades en aquest escrit

A Talarn, a ......... de ......................... de 2021
Signatura del pare, mare o tutor/a del menor:

Compromís personal dels i les joves participants
• Participar activament del Camp de treball local de Talarn durant una
setmana compresa entre el 5 de juliol i el 20 d’agost (marcar-ne mínim una):
Del 5 al 9 de juliol

Del 2 al 6 d’agost

Del 12 al 16 de juliol

Del 9 al 13 d’agost

Del 19 al 23 de juliol

Del 16 al 20 d’agost

Del 26 al 30 de juliol

• Col·laborar amb el desplegament de la programació de les activitats amb
una actitud activa en una de les següents tasques (marcar-ne mínim una):
Manteniment d’espais públics (del 5 de juliol al 6 d’agost).
Tasques de suport al casal d’estiu (del 5 de juliol al 6 d’agost).
Col·laboració amb el camp de treball Generalitat (del 9 al 20 d’agost).

• Contribuir a l'organització general del camp, aportant idees i un paper
participatiu.
• Romandre al camp des de l'inici fins al final de l'activitat programada i
complir els horaris
• Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat

Informació Mèdica
Telèfon en cas d'urgència:
Ha rebut les vacunes corresponents a la seva edat?
Pateix alguna malaltia actualment?

Quina?

Pateix alguna al·lèrgia?
Té alguna intolerància alimentària?
Observacions:

A què?

Resum protocol COVID-19
•

Distància física recomanada: Els/les participants mantindran, en tot moment, la
distància física de 1,5m entre ells i també amb els monitors/es. En cas que això no es
pugui respectar es farà ús de les mascaretes.

•

Ús de mascaretes: Tots els joves han de disposar de mascareta individual per
utilitzar-la quan no sigui possible respectar la distància física entre ells.

•

Mesures d’higiene: Diàriament es garantiran les següents mesures higièniques:
o Les mans es rentaran a l’arribada i sortida i abans i després de fer una
activitat, fer un àpat....
o Els punts d’aigua tindran sabó per rentar-se i es podran utilitzar en tot
moment.
o Hi haurà gel hidroalcohòlic a cada espai.

•

Comprovació de símptomes i detecció de possibles casos: S’establiran rutines
quotidianes per comprovar la salut dels participants i dels monitors/es. Si es detecta
un possible cas positiu, s’activarà el protocol desenvolupat amb Salut.

A ......................................................., a data ......... de ................................. de 2021

Signatura del/la participant

