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Excursió Platja 2010: 
 

Els propers 12 i 13 de Juny anirem d’excursió a la platja!!!!! 
Anirem a la casa de Can Brugarola, a Canet de Mar!!!!! 

 
 
SORTIDA: dissabte 12 de Juny a les 15:40h, a la Farmàcia de l’Estació de Sants (a la banda de les màquines). 
 
ARRIBADA: diumenge 13 de Juny a les 19:00h puntuals, al mateix lloc. 
 
PREU: 25 € (intenteu portar-ho just, si us plau). 
 
QUÈ CAL PORTAR:  
 
- Motxilla gran de dues nanses i una motxilla petita per anar a la platja. 
- Sac de dormir. 
- Pijama. 
- Necesser amb raspall i pasta de dents, tovalloleta, kleenex i crema del sol. 
- Lot (llanterna). 
- Fulard. 
- Cantimplora. 
- Vestit de bany. 
- Tovallola. 
- Barret / gorra. 
- Xancles (si poden ser de riu millor, de les lligades). 
- Samarreta i pantalons curts/llargs. 
- Un jersei per si refresca. 
- Mitjons i roba interior (una muda). 
- Calçat còmode. 
- Bossa per la roba bruta. 
- Capelina (impermeable que cobreix la motxilla gran) o cangur + funda de motxilla. 
- Plat, got i coberts (forquilla, cullera i ganivet). I tovalló! 
- Sopar del primer dia (ni llaunes, ni entrepans). 
 
 
QUÈ NO CAL PORTAR: diners, llaminadures, menjar extra, aparells de música, mòbils, consoles, 
objectes de valor...  
 
L’ESPLAI PORTA: berenar del primer i del segon dia i esmorzar i dinar del segon. 
 
OBSERVACIONS: tot i que pràcticament no haurem de caminar, la motxilla ha de ser d’una mida 
adequada per a qui la porta i només hi hem de posar el necessari i indispensable, perquè ningú ens 
durà la nostra motxilla, la hem de poder portar nosaltres. Cadascú ha de saber què porta a la 
motxilla i a on. No estrenarem calçat el dia de l’excursió. Hem de portar la quantitat de menjar que 
puguem menjar, no més, perquè ens menjarem tot el que portem.     
 
IMPORTANTÍÍÍSSIM!!!: confirmar l’assistència aquesta setmana.  
VENIU!! Ens ho passarem rebé!!!! 

 
 


