CASAL D’ESTIU NOU PATUFET
RELACIÓ DE SORTIDES

Casal d’Estiu

P3, P4, P5 i 1r d’E.P.

Grup

Torn

Dia

Sortida

Transport

Tots

1

1/07

Aquàrium de Barcelona

Autocar

Moll d’Espanya, del Port Vell, s/n. Barcelona

Tots

2

6/07

Camí Sensorial Dosrius

Autocar

Dosrius

Tots

3

09/07

Marineland

Autocar

Palafolls

Tots

4

17/07

Circ

Autocar

Les Feixes

Tots

5

A definir

La Creueta *

Autocar

Barcelona

Informació important a tenir en compte
· Les sortides a definir s’aniran detallant en
els propers dies.
· Els dies de sortida caldrà que tots els
inscrits/es portin la samarreta del Casal. Es
donarà el primer dia en què l’inscrit/a vingui
al Campus.
· La informació detallada aquí és orientativa i
l’Organització es reserva el dret a modificarla per les causes que consideri.

· La Coordinació del Casal facilitarà directrius i
recomenacions per a cada sortida, en funció del
lloc, la previsió i la normativa de cada indret.
· Tota la informació facilitada per la Coordinació
del Casal prevaldrà a la informació publicada en
aquesta previsió.
· Per a més informació podeu enviar un correu a
secretaria@noupatufet.coop
· O entreu al web: https://campus.basquetcatala.
cat/noupatufet2021/

CASAL D’ESTIU NOU PATUFET
RELACIÓ DE SORTIDES

Casal Esportiu

De 2n a 6è d’E.P.

Grup

Torn

Dia

Sortida

Transport

Tots

1

30/06

Salting

Transport públic

Hospitalet de Llobregat

Tots

2

7/07

Bosc vertical

Autocar

Mataró

Tots

3

14/07

Illa Fantasia

Autocar

Vilassar de Dalt (Barcelona)

Tots

4

22/07

Tibidabo *

Autocar

Barcelona

Tots

5

A definir

La Bassa

Autocar

Sabadell (Barcelona)

Informació important a tenir en compte
· Les sortides a definir s’aniran detallant en
els propers dies.
· Els dies de sortida caldrà que tots els
inscrits/es portin la samarreta del Casal. Es
donarà el primer dia en què l’inscrit/a vingui
al Campus.
· La informació detallada aquí és orientativa i
l’Organització es reserva el dret a modificarla per les causes que consideri.

· La Coordinació del Casal facilitarà directrius i
recomenacions per a cada sortida, en funció del
lloc, la previsió i la normativa de cada indret.
· Cada setmana hi pot haver una sortida addicional
(platja, gimcanes a parcs, etc) que es comunicarà
prèviament per la Coordinació.
· Per a més informació podeu enviar un correu a
secretaria@noupatufet.coop
· O entreu al web: https://campus.basquetcatala.
cat/noupatufet2021/

