
CAMPAMENT “EL SOLÀ” 2013 LLOPS I 

 
 QUÈ HEM DE DUR PER ANAR DE CAMPAMENT?  

 
 Una motxilla ben guapa on hi càpiga tot a dins.  

 Una motxilla petita per fer excursions.  

 
HIGIENE PERSONAL (en una bossa o necesser) 

- raspall i pasta de dents  

- raspall i/o pinta  

- xampú i gel  

- tovallola de dutxa  

- sabates per la dutxa (xancles)  

- kleenex  

 

ROBA 

- Uniformitat: camisa, fulard i xiulet.  

- Roba interior (una muda per cada dia mínim)  

- Calcetins prims  

- 5/6 calçons curts  

- 1 calçons llargs  

- 8/9 camisetes màniga curta  

- 1 camisetes/jersei/jaqueta de màniga llarga  

- 1 gorra  

- Calçat esportiu  

- Sandàlies, xancles,... millor si es poden fermar. 

 

PER DORMIR  

- pijama (opcional) 

- sac de dormir  

- kimbo o aïllant  

 

BANY  

- 2 banyadors  

- crema solar  

- 1 tovallola per a la piscina  

 

MENJAR  

- 2 plats d’alumini o plàstic  

- 1 tassó  

- coberts (forqueta, ganivet, cullera de sopa, cullereta de postres)  

- torcaboques de tela  

- bossa de tela per ficar-ho tot a dins  

 
ALTRES  

- Cantimplora  

- Capel·lina  

- 1 bossa de tela per la roba bruta  

- Llanterna o frontal amb piles.  

- Antimoscards  

- Tractament per polls, molt important. 
- Una camiseta blanca  

- Una camiseta vella per embrutar molt i no tornar a casa  

- BERENAR  de dematí  i DINAR del primer dia, MILLOR QUE SIGUI BOCATA PER NO 

DUR “TAPERS”      ADDICIONALS  

- TARGETA SANITÀRIA ORIGINAL  

 

DAINES 



 

Recomanacions:  

 
- És molt important que el nin/a estigui present en el moment de fer la motxilla, ja 

que així pren consciència del que porta i a on ho porta.  

 

- Tota la roba i el material han d’estar ben marcats amb el nom del llop o la 

daina.  

 
- No poseu menjar dins la motxilla “per si un cas”, els caps farem molt bon menjar i 

amb molta quantitat. I no ens agradaria alimentar a tota la fauna “insectil” de 

Catalunya. 

 

Preu:  

 

El preu total del campament és de 230€, d’aquí heu de descomptar els 50 € ja 

pagats en el període de reserva de places. Per tant, abans del dia 15 de juny heu 

d’abonar 180€ al compte corrent del cau, indicant el nom del nin/a.  

2100 1753 33 0200007075  

 
Banc i farmàcia: durant el campament, els caps realitzarem el servei de banc 

perquè els infants no tinguin diners a la motxilla. La quantitat màxima fitxada és de 

5€. S’empraran per comprar gelats a les sortides.  

 

A més, per aquells llops i daines que hagin de prendre medicaments, vos 

demanem que els entregueu als caps el mateix dia de la sortida. Han de dur el nom 

del llop/daina a la capsa o a l’envàs.  

 

  
 

 

 

 

 

 

Per a que els pares i mares pugueu seguir l’actualitat del campament farem un grup 

de correu electrònic. Així, cada dos dies els Caps us enviarem un correu explicant 

com estan els vostres fills i filles i com va el campament. 

Si teniu qualque emergència ens podeu telefonar a:  

Bagheera (Jesús): 638 926 814 (telèfon 24h) 

Kaa (Andrea): 657 316 747 Baloo (Alex): 669 239 224   

Hathi (Diana): 669 582 655 Raksha (Laura): 647 443 441 

 

MOLT IMPORTANT: No es poden dur al campament aparells 

electrònics: mòbils, tamagochis, walkmans, discmans, gameboys, 

playstations, home cinema, televisió de plasma amb TDT de 

32”,...  

 

Partirem amb vaixell Transmediterrania. 
 

Sortida: diumenge 30 de juny al vespre al Port de Palma. 

 

Arribada: divendres 12 de juliol al matí al Port de Palma. 

  

 


