
   

 
  

  

Benvolgudes famílies,  

  

Com bé sabeu, aquest any el campament de Llops i Daines es realitzarà a la zona d’acampada 

s’Atalaia (Ferreries), Menorca.  

  

● Com quedam:  

  

Anam i tornam amb Trasmediterrània.   

Dia 12 de juliol a les  06:50 h del matí a l’estació marítima d’Alcúdia.  

 Dia 23 de juliol a les  22:00 h a l’estació marítima d’Alcúdia.   

  

● Banc:  

  

Durant el campament es realitzarà el servei de banc perquè els nins i nines no tenguin diners a 

la motxilla. 

Els nins i nines duran 5€ que ens donareu als caps al port i així els guardarem nosaltres I no es 

perdran. Com que ho guardarem tot junt és important que dugueu els 5€ per nin/nina just.  

  

L’equip de caps estarà format per:  

Bagheera (Irene): 660 167 924    

Akela (Alex): 669 23 92 24   

Kotick (Àngela): 676 31 16 91 

Raksha (Clàudia): 648 52 11 56 

Kaa (Alba): 608 66 89 11 

        

  

● Bloc del campament: S’anirà actualitzant en la mesura del possible la informació del dia 

al bloc de la unitat de Llops i Daines que s’ha anat utilitzant durant tot el curs.  

  

● Documentació per al campament  És importantíssim que tots al port ens doneu als 

caps el DNI i la tarja sanitària de cada un, quan tornem de campament us ho tornarem 

tot.  

  

 

 

 

 

 

    

   



 

 
 

QUÈ HEM DE DUR PER ANAR DE CAMPAMENT?  
 

Abans de res, recordarvos que és convenient que cada nin/a ompli la seva motxilla, així tots sabran on trobar 

les coses.   
 

● Una motxilla gran on hi càpiga tot a dins.  

● Una motxilla petita per fer excursions.  

● Roba i sabates ben marcades.  

  

● HIGIENE PERSONAL (en una bossa o necesser)  
  Raspall i pasta de dents  
  Raspall i/o pinta  
  Xampú i gel  
  Tovallola de dutxa  
  Xancles tancades (que es puguin fermar)  
  Repel·lent de polls  
  Repel·lent de moscards  

  

● ROBA  
  Uniformitat: camisa, fulard i xiulet.   
  Roba interior (una muda per cada dia mínim)  
  Calcetins (un parell per cada dia mínim)  
  6 calçons curts  
  2 calçons llargs  
  12 camisetes màniga curta  
  2 camisetes de màniga llarga  
  2 dessuadores o jerseis gruixats  
  1 jaqueta  
  Gorra  
  Calçat de muntanya/esportiu còmode  

  

● PER DORMIR  
  Sac de dormir   
  Kimbo o aïllant  
 

● BANY  
  2 banyadors  
  Crema solar  
  Tovallola (ha de ser diferent a la de dutxa)  
 

● ALTRES  
  Cantimplora plena d’aigua (dintre la motxilla petita)  
  Bossa de tela amb tassó, coberts, torcaboques de tela  i plats  

  Capelina  
  Bossa de tela per la roba bruta (si és transpirable millor).  
  Llanterna o frontal amb piles de recanvi.  
  Una camiseta blanca   
  Una muda o banyador per llençar al fems.  
     Dinar, 2 berenars, sopar del primer dia  (dintre la motxilla petita).  
  DNI I TARJA SANITÀRIA.  

 

MOLT IMPORTANT: No es poden dur al campament 

aparells electrònics (mòbils, reproductors de música, etc). 

Si es vol es poden dur càmeres.   

 



 

 

   

PRESSUPOST FINAL DEL CAMPAMENT: 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍMIT PAGAMENT DEL CAMPAMENT:  

S’ha de fer un ingrés de la part restant, de 200€ abans de dia 30 de juny. L’ingrés ha de dur el 
nom i llinatges del vostre fill/a i assumpte campament de llops i daines 

 
Compte: ES65 2100 1753 3302 0000 7075  
Titular: ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA. 

 
Gràcies per tot i, per qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb nosaltres 
 

Agrupament Escolta i Guia Nuredduna --Membre de l’associació ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA Av. de Sóller, s/n – 07193 

Palmanyola – ILLES BALEARS.  
Registre d’associacions nº 313000000677 secc-3ª. Censada Dir. Gen. Joventut nº B-001- G-001 - CIF nº G07079197  
 

 

DADES COST PARTICIPANT 

TRASLLAT VAIXELL 13 

TRANSPORT PÚBLIC 8 

BUS→ ARRIBADA I PARTIDA 16 

ALLOTJAMENT CÀMPING 
(8€X11) 

88 

MENJAR (5€X11) 55 

VEHICLE DE SUPORT 12 

BENZINA 4 

MATERIAL I IMPREVISTOS 
(2€X11) 

22 

PART PROPORCIONAL CAPS 5 

COST DIRECTORA 
(800€/31participants) 

26 

TOTAL 250€ 


