
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 
à Joves amb ganes de participar i de viure una 
experiència increïble. 

à Joves interessats en aprendre arqueologia i 
descobrir la història del territori neandertal de Roca 
Foradada a Fontcoberta. 

à Joves amb empenta per crear un espai i ambient 
únic durant quinze dies.  

Què hi pots trobar? 
Podràs gaudir de moments amb gent nova, d’un munt 
d’activitats diverses preparades amb moltíssima 
il·lusió i cura, d’una feina tècnica que et farà descobrir 
l’arqueologia des d’una altra perspectiva i d’uns dies 
de compartir vivències i conviure amb altres realitats 
ben diferents!  

Per què triar aquest camp? 
Perquè a més a més de conèixer la historia de Roca 
Foradada, dediquem gran part del temps fent 
activitats de lleure, gaudint, rient i creant durant 
quinze dies una petita família.  
 

 

	

3010 
Roca Foradada, territori 

neandertal 
Fontcoberta (Pla de l’Estany) 

Grup d’Esplai Vidrerenc 
 Dates 

Del 6 d’agost al 20 d’agost 
de 2023 
Tipologia 
Arqueològic 
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 Descripció del camp de treball 
Aquest camp de treball et donarà dues setmanes per conèixer i compartir experiències amb gent d’arreu de 
Catalunya, descobrir l’entorn i respectar-lo, crear consciència de grup i participar de les activitats de lleure des 
del respecte en un espai comú. 
Podràs adquirir coneixements arqueològics i culturals de Catalunya mitjançant el territori neandertal de Roca 
Foradada com a element tècnic i pilar fonamental del Camp de Treball, complementant amb les diverses sortides 
al territori.  

 Entitat gestora 
El Grup Esplai Vidrerenc (GEPV) és una entitat de Vidreres que va néixer l’any 1993 per donar un espai a tots 
aquells infants i joves del poble i rodalies per treballar, a través de l’educació no formal, en el lleure. 
Les tardes d’esplai durant el curs, juntament amb els casals en èpoques de vacances i els camps de treball, són 
algunes de les activitats que ofereix. 

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 
El Camp de Treball es duu a terme al municipi de Fontcoberta, situat a la comarca del Pla de l’Estany i la 
província de Girona.  

 Descripció de la feina tècnica 

La feina tècnica del projecte consisteix en la neteja i l’excavació arqueològica del jaciment de Roca Foradada, 
així com la neteja dels sediments trobats. Es facilitarà als participants les eines de treball necessàries; els nostres 
arqueòlegs els explicaran les tasques i la rotació de feines. 

 Horari de treball 
 
 
 
 

De 8:30 a 13:30 

Codi: 3010 
 

 Municipi: Fontcoberta  
 

 Data d’inici: 6 d’agost del 2023 
 

 Places: 24 
 

 Nom del camp: Roca Foradada, territori 
neandertal 

 
 Tipologia: Arqueològic 

 
 Data de finalització: 20 d’agost del 2023 

 
 Edat: 14-17 

 

Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el 
seu compliment. 
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 Activitats complementàries i de temps de lleure 
 
 
 

 
 A part de la feina tècnica oferim activitats lúdiques com piscina cada dia, jocs, gimcanes, tallers, excursions, 

acampades... 
 Visitarem llocs emblemàtics de la vora i farem sortides de caps de setmana organitzades per l’equip de monitors. 

 

 

 

 Organització interna 
L’equip de monitors està conformat per quatre dirigents, de manera que els participants s’organitzen en quatre 
grups de treball per dur a terme, tant les tasques arqueològiques del castell, com les tasques quotidianes de 
l’espai on convivim. 

 A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques 
 
 
 

 
Malgrat ser un espai en el que hi té cabuda tothom, cal destacar que el lloc on es realitza la feina arqueològica 
no està adaptat per a persones amb una discapacitat física. La feina es fa amb eines d’excavació i en un terreny 
complicat tot i el seu fàcil accés. 

 

 Devolució de la quota 
 
 
 
 
 
 
 

 Material necessari 
 Motxilla (recomanem d’uns 40-50L) 
 Sac de dormir 
 Gorra i ulleres de sol 
 Estris d’higiene personal 
 Pijama 

Cal tenir en compte que, circumstàncies imprevistes o causes de força major,  poden afectar les 
activitats d’educació en el lleure i veure’s obligades a modificar la seva activitat per complir la 
normativa que es pugui generar. 

 

L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats 
complementàries. 

Els camps de treball són activitats de lleure i voluntariat adreçades a totes les persones joves. 

No es tornarà cap import per anul·lació de la plaça del camp de treball excepte en el cas de 
tractar-se d’un  motiu mèdic degudament justificat o en cas de suspensió de l’activitat. 
No es tornarà cap import  en cas d’anul·lació del camp per causes alienes a l’Agència 
Catalana de la Joventut. 
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 Roba i calçat vell per realitzar les tasques del castell còmode 
 Màrfega 
 Mudes de roba (pensant que són 14 dies però hi haurà possibilitat de rentar roba un dia a mitja estada) 
 Lot/frontal 
 Banyador i tovallola 
 Protecció solar 
 Impermeable o capelina 
 Cantimplora 
 ... 

 Documentació necessària  
 
 
 
 
 
 

 Ús de dispositius mòbils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assegurança 

 
 
 

 Allotjament 
El Camp de Treball de Roca Foradada es realitza al pavelló municipal de Fontcoberta durant aquests quinze dies 
d’estiu s’adapta per la realització del camp de treball. 
El principal lloc de convivència és una de les sales que hi ha dins el pavelló, els vestuaris amb les dutxes i els 
lavabos són a la vora; cada participant disposarà d’un matalàs per dormir i estanteries per guardar-hi les 
pertinences. 
Els àpats es fan al menjador de l’escola que es troba al costat del pavelló. Els àpats són elaborats per un càtering 
que te en compte les necessitats específiques de cada participant.  
Al costat del pavelló trobem el camp de futbol i la piscina, i la zona de treball a la qual es pot arribar caminant. 
 

La utilització dels telèfons mòbils és permesa en els camps de treball sempre que es 
compleixin les pautes mínimes i comunes establertes en tots els camps de treball. Aquestes 
pautes formen part dels reglaments interns de cada camp de treball.  
Cada jove serà responsable del seu propi dispositiu mòbil, sense que l’entitat gestora del 
camp de treball ni la Direcció General de Joventut ni l’Agencia Catalana de la Joventut se’n 
facin responsables en cas de pèrdua, robatori o qualsevol tipus d’accident o incident que 
passi.  
El no-compliment de les pautes d’ús d’aquests aparells pot ser considerat com a falta greu de 
les normes de convivència del camp de treball, amb la sanció corresponent.  
 

DNI/NIE 
Targeta sanitària 
Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 

L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i 
d’accidents que marca la llei. 
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 Punt de trobada 
Ens trobarem a la porta d’entrada del pavelló municipal de Fontcoberta. 
L’hora d’arribada serà les 17h del diumenge 6 d’agost de 2023. 
 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Lidia Sánchez Alonso 
 

Grup Esplai Vidrerenc 

696 99 49 19 
 
615 21 36 74 
(Whatsapp) 

campdetreballfontcoberta@gmail.com 
 
grupesplaividrerenc@gmail.com 

 

 Com arribar-hi 
 
        El transport és a càrrec de la persona participant 
 

 

Bus 
TEISA fins a Banyoles i transbordament per agafar el Bus interurbà. Només de dilluns a divendres. 
Hi ha 2 opcions:   

- Línia Banyoles-Figueres                                                                                             
- Bus Banyoles (autobús circular amb inici de ruta a Melianta i finalització a Camós, passant 

per Banyoles) 

 

Cotxe 
Arribada des de C-66, agafant la sortida d’Esponellà  
Agafeu la carretera GIV-5145 Avinguda de Girona direcció Esponellà 
A la rotonda agafeu la primera sortida a la dreta, direcció Avinguda de la Pedrera i arribareu al 
Pavelló poliesportiu municipal de Fontcoberta. 
 

 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Lidia Sánchez Alonso 696994919 campdetreballfontcoberta@gmail.com 
 

Anna Cordomí i Brugués 
Ivette Lucha Falgueras 
Marc Baltrons Fabregas 

636378531 grupesplaividrerenc@gmail.com 
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 Compromisos de la persona participant  
 
 

 

 
 

 

 
 

La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el 
reglament intern de cada camp de treball, mitjançant el qual es regulen els horaris dels 
àpats, la neteja d’espais propis, el silenci nocturn i l’ús responsable dels dispositius mòbils, 
entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència. 

Com a persona participant al camp de treball em comprometo a: 

Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del camp de treball 
en el qual s'ha inscrit. 

Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i participar-hi. 
Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, 

etc.) 
Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants 

en el camp de treball. 
Romandre al camp els 15 dies que dura l'activitat des del començament fins a l’acabament 

de l’activitat programada. 
Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de treball, que 

seran, entre    d’altres, les següents: acceptar les indicacions de les persones responsables de 
l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant el camp de 
treball. 


