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M - 5 CAMPS DE TREBALL
Què son?
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 manera individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar
en el treball proposat a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder gaudir
d’activitats de lleure educatiu.
Pel que fa als continguts poden tenir una tipologia molt diversa (ambiental, social,
patrimonial, arqueològic, cultural...) realitzant tasques com ara la protecció a la natura,
sensibilització, ajudant persones i col·lectius, intervencions al patrimoni o tasques de
tipus arqueològic.
Podem distingir els camps de treball de la Generalitat per a joves de Catalunya dels
internacionals, on participen dos joves de cada país convocat.
Qui hi pot participar?
Joves a partir de 14 anys. Tot i això, per participar en alguns d’ells cal tenir mínim 18
anys. Per anar a realitzar estades a països del sud, cal tenir mínim els 21 anys.
Alguns camps també tenen una edat màxima. L’idioma vehicular sol ser l’anglès. Per
tant, calen unes capacitats comunicatives mínimes en l’idioma del camp.
Quant duren i on es realitzen?
De 15 a 30 dies, principalment a l’estiu. Podem trobar camps arreu del món.
Inscripcions:




Camps de Treball de la Generalitat de Catalunya.
o Consultar oferta a jove.cat
o De l’1 al 9 d’abril 2018 – Preinscripció per internet ->
http://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/
o Cal registrar-se a la pàgina web introduïnt les dades de la persona
participant i d’un/a tutor/a legal.
o Sorteig: Es realitzarà un sorteig per determinar quines persones de les
inscrites podran gaudir de l’experiència.
o Un cop ens han adjudicat plaça cal fer la inscripció a un màxim de tres
camps
Camps de treball internacionals (COCAT):
o Per als projectes d’estiu les inscripcions s’obriran el dia 12 de març a
http://www.cocat.org/cerca-i-inscripcio-a-camps-de-treballinternacionals/
o Un cop feta la inscripció cal triar els camps que ens agradaria fer.
o És aconsellable anar a alguna de les xerrades informatives que ofereix
l’entitat. Més info: http://www.cocat.org/xerrades-informatives-2019-2/
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Altres entitats que gestionen camps de treball o projectes similars són SETEM
(www.setem.org), Associació Catalana per la Pau (www.acpau.org) i Servei Civil
Internacional (www.scicat.org).
Despeses
L’allotjament, la manutenció i les activitats queden cobertes per l’entitat
organitzadora. Cal que la persona participant es faci càrrec de les despeses de
transport d’anada i tornada a la ubicació del camp així com de la quota d’inscripció.
En el cas de les persones menors d’edat la quota és de 200€ mentre que per a les
majors d’edat és de 150€.
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