
 

MAS BATLLORI 
“Ha nascut una estrella” 

 

3 al 10 de juliol 2021 

 
Contingut de l’activitat  
 
Agafa les crispetes que comença la pel·lícula, perquè en El Mirador descobriràs  tot el món  del 
cinema, filmarem curtmetratges, ballarem coreografies increïbles, tindrem la nostra pròpia 
“Gala dels Òscar”  i moltes més activitats. Tu també pots ser una estrella  :  Llums , 
càmera...acció! 
 
Activitats: activitats esportives (olimpíades, gimcana, excursió,...), activitats d'aventura 
(Tubbies, Cursa d'Orientació i Circuit d'Aventura), tallers manuals, jocs aquàtics, Festival i jocs 
de nit. 

 

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  

❑ 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 color blanc o claret) de màniga curta que es pugui embrutar 

❑ Una samarreta (de color blanc o claret) de màniga curta per pintar. 

❑ Material bàsic per a les manualitats: tisores, colors, etc. 

❑ Targeta sanitària CatSalut 

❑ Mascaretes per als dies que duri l'activitat  

❑ Pot de gel hidroalcohòlic  

 

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  



  
 

HORARI AUTOCARS 2021 
MAS BATLLORI 

 

Sortida: dissabte 3 de juliol 

Autocar 1 

• Isard: a les 9:15 h a Hotel América-  Avinguda del Mestre Montaner, 44, 08700 Igualada  

• Cantarell: a les 10:30 h a Carrer Alfons el Magnànim, 23,  Sant Cugat del Vallès 
 

Autocar 2 

• Singlada i Sínia : a les 11:00 h  a rotonda del CAR-Centre d’Alt Rendiment- Sant Cugat del 
Vallès. 
 

 
 

Tornada: dissabte 10 de juliol 

Autocar 1 

• Cantarell: a les 13:00 h a Carrer Alfons el Magnànim, 23,  Sant Cugat del Vallès 

• Isard: a les 14:15 h a Hotel América-  Avinguda del Mestre Montaner, 44, 08700 Igualada 

 
 

Autocar 2 

• Singlada i Sínia : a les 12:45 h  h  a rotonda del CAR-Centre d’Alt Rendiment- Sant Cugat del 
Vallès. 
 

 


