ROCACORBA
10 AL 17 DE JULIOL

Cal portar
❑ Sac de dormir o llençols (la casa posa llençol de sota, coixí i coixinera)
❑ Tovalloles de bany i piscina prèviament rentades a alta temperatura
❑ Banyador d’una peça
❑ Calçat de bany
❑ Casquet de bany
❑ Crema de protecció solar i After Sun
❑ Loció antimosquits
❑ Bàlsam labial
❑ Pijama
❑ Llanterna
❑ Calçat de recanvi
❑ Necesser
❑ Bossa per a la roba bruta
❑ Gorra, motxilla, cantimplora i quelcom per la pluja
❑ Samarretes, bermudes, un pantaló llarg i jersei (per si fa fred) i roba més adequada per
anar a Missa
❑ Una samarreta de cotó (blanca) de màniga curta per pintar
❑ Roba d'esport còmode
❑ Material bàsic per a les manualitats: tisores, colors, etc.
❑ Targeta sanitària CatSalut

Es recomana:
- Que les nenes no s’emportin el mòbil
- Que tota la roba vagi marcada amb el nom
- Que no portin diners ni objectes de valor

CAN BAJONA
“COMENÇA LA FUNCIÓ”
11 al 16 juliol 2022
Contingut de l’activitat
Aquest estiu ens endinsarem en la màgia del circ i els seus personatges: malabarismes, equilibris,
manyagues, pallassos, màgia, imitacions i bromes, actuacions, ballarines i balls, disfresses i tallers
genials.

Cal portar
❑ Dinar del primer dia
❑ Sac de dormir o llençols (la casa posa llençol de sota, coixí i coixinera)
❑ Tovalloles de bany i piscina prèviament rentades a alta temperatura
❑ Banyador d’una peça
❑ Calçat de bany
❑ Casquet de bany
❑ Crema de protecció solar i After Sun
❑ Loció antimosquits
❑ Bàlsam labial
❑ Pijama
❑ Llanterna
❑ Calçat de recanvi
❑ Necesser
❑ Bossa per a la roba bruta
❑ Gorra, motxilla, cantimplora i quelcom per la pluja
❑ Samarretes, bermudes, un pantaló llarg i jersei (per si fa fred) i roba més adequada per
anar a Missa
❑ Una samarreta vella (blanca) de màniga curta que es pugui embrutar
❑ Una samarreta de cotó (blanca) de màniga curta per pintar
❑ Roba d'esport còmode ( Per fer els tallers)
❑ Material bàsic per a les manualitats: tisores, colors, etc.
❑ Targeta sanitària CatSalut

Es recomana:
- Que les nenes no s’emportin el mòbil
- Que tota la roba vagi marcada amb el nom
- Que no portin diners ni objectes de valor

MAS BATLLORI
“COMENÇA LA FUNCIÓ”
4 al 9 de juliol 2022
Contingut de l’activitat
Aquest estiu ens endinsarem en la màgia del circ i els seus personatges: malabarismes, equilibris,
manyagues, pallassos, màgia, imitacions i bromes, actuacions, ballarines i balls, disfresses i tallers
genials.

Cal portar
❑ Dinar del primer dia
❑ Sac de dormir o llençols (la casa posa llençol de sota, coixí i coixinera)
❑ Tovalloles de bany i piscina prèviament rentades a alta temperatura
❑ Banyador d’una peça
❑ Calçat de bany
❑ Casquet de bany
❑ Crema de protecció solar i After Sun
❑ Loció antimosquits
❑ Bàlsam labial
❑ Pijama
❑ Llanterna
❑ Calçat de recanvi
❑ Necesser
❑ Bossa per a la roba bruta
❑ Gorra, motxilla, cantimplora i quelcom per la pluja
❑ Samarretes, bermudes, un pantaló llarg i jersei (per si fa fred) i roba més adequada per
anar a Missa
❑ Una samarreta vella (blanca) de màniga curta que es pugui embrutar
❑ Material bàsic per a les manualitats: tisores, colors, etc.
❑ Roba d'esport còmode ( Per fer els tallers)
❑ Estoreta ( esterilla per fer els tallers)
❑ Targeta sanitària CatSalut

Es recomana:
- Que les nenes no s’emportin el mòbil
- Que tota la roba vagi marcada amb el nom
- Que no portin diners ni objectes de valor

EL MIRADOR
3 al 10 juliol 2022

Cal portar
❑ Dinar del primer dia
❑ Sac de dormir o llençols (la casa posa llençol de sota, coixí i coixinera)
❑ Tovalloles de bany i piscina prèviament rentades a alta temperatura
❑ Banyador d’una peça
❑ Calçat de bany
❑ Casquet de bany
❑ Crema de protecció solar i After Sun
❑ Loció antimosquits
❑ Bàlsam labial
❑ Pijama
❑ Llanterna
❑ Calçat de recanvi
❑ Necesser
❑ Bossa per a la roba bruta
❑ Gorra, motxilla, cantimplora i quelcom per la pluja
❑ Samarretes, bermudes, un pantaló llarg i jersei (per si fa fred) i roba més adequada per
anar a Missa
❑ Una samarreta vella de màniga curta que es pugui embrutar
❑ Una samarreta de cotó (blanca) de màniga curta per pintar.
❑ Roba d'esport còmode
❑ Material bàsic per a les manualitats: tisores, colors, etc.
❑ Targeta sanitària CatSalut

Es recomana:
- Que les nenes no s’emportin el mòbil
- Que tota la roba vagi marcada amb el nom
- Que no portin diners ni objectes de valor

CAL PORTAR

OPORTO +
CAMINO DE
SANTIAGO 2022
Comida y cena del primer día
Almohada (para los días de Oporto)
Sábana bajera
Saco
Toallas y toalla de piscina
Bañador de una pieza
Mochila
Ropa y calzado adecuado para el
camino de Santiago
Tiritas estilo "Compeed" y material
necesario para prevenir heridas en
los pies
Pasaporte en vigor / DNI con
autorización policial
Certificado COVID (para algunos
voluntariados)
Tarjeta Sanitaria Europea + Catsalut
Cantimplora + cubiertos reutilizables
para el Camino de Santiago
Chubasquero
Mascarillas para los voluntariados
MALETA MÁX. 12kg
Dinero: todos los gastos están
incluidos menos una cena de visita
cultural en Oporto. Recomendamos no
llevar más de 30€.

CAL PORTAR

OPORTO +
CAMINO DE
SANTIAGO 2022
Dinar y sopar del primer dia
Coixí (per als dies de Porto)
Llençol d’abaix
Sac
Tovalloles i tovallola de piscina
Banyador d'una peça
Motxilla
Roba i calçat adequat per al Camí de
Sant Jaume
Tiretes estil "Compeed" i material
necessari per prevenir ferides als peus
Passaport en vigor / DNI amb
autorització policial
Certificat COVID (per a alguns
voluntariats)
Targeta Sanitària Europea + Catsalut
Cantimplora
Chubasquer
Mascareta pel voluntariat
MALETA MÀX. 12kg
Diners: totes les despeses estan incloses
menys un sopar de visita cultural a Porto.
Recomanem no portar-ne més de 30€.

CAL PORTAR

FÁTIMA 2022
Comida y cena del primer día
Ropa cómoda para el viaje
Neceser (crema de sol)
Ropa de deporte
Ropa adecuada para las
actividades del Santuario
Ropa cómoda para el
voluntariado
Mochila
Toalla de playa y bañador de una
pieza
Dinero: todos los gastos están
incluidos menos la comida de
visita cultural en Lisboa.
Recomendamos no llevar más de
30€.
Estuche
Rosario
Impermeable y calzado para la
lluvia
Tarjeta Sanitaria Europea
Pasapor te en vigor / DNI con
autoriza ció n policial
Libreta de la G2009

CAL PORTAR

FÀTIMA 2022
Sopar i esmorzar del viatge d’anada
Roba còmoda pel viatge
Necesser (crema solar)
Roba d’esport
Roba adient per les activitats del
Santuari
Roba còmoda pel voluntariat
Motxilla
Tovallola de platja i banyador d’una sola
peça
Diners: totes les despeses estan incloses,
excepte el dinar del dia de visita cultural a
Lisboa. Recomanem no portar més de
30€
Estoig
Rosari
Impermeable i calçat per a la pluja
Targeta Sanitària Europea (T.S.E)
Passaport en vigor
Llibreta de la G-2009

