
Reconnecta Emperador (Del 24 al 30 de juliol 2022)

LLISTAT DE MATERIAL RECOMANAT (*)

El primer de tot és que el procés de fer la maleta és possiblement la segona 
activitat de l’acampada (la primera és apuntar-s’hi). És molt MOLT 
recomanable que la motxilla (no maleta) la munten ells i elles, de manera 
autònoma o tutelada (al vostre criteri). És interessant també per a ells i elles 
que es facen un llistat del que porten (de manera que per a arreplegar, poden 
anar ratllant (4) les coses que tornen a posar a la motxilla). 

o Cantimplora que no pese massa
o Mudes de roba interior per a 8 dies + eventuals accidents
o Peça d’abric (a Navalon de nit refresca)
o Pantalons llargs i curts de recanvi
o 8 samarretes
o Pijama (o roba de dormir)
o Un calçat adequat (botes de muntanya, sabatilles…)
o Xancletes (preferentment tancades, tant per a la piscina com per a la 

dutxa)
o Necesser amb: tovalloleta, raspall i pasta de dents, sabó, pinta…
o Vestit de bany, tovallola i PROTECTOR SOLAR.
o Gorra
o Llanterna
o Motxilla menuda per a portar l’indispensable en les excursions 

(cantimplora, llanterna, una muda, crema solar, dinar quan eixim...)
o Bossa per a la roba bruta (així van apartant les coses netes de les que 

fan ferum)
o Sac de dormir i estereta (anem a fer una nit de vivac)

Es recomana marcar tota la roba i el material personal de cada xiquet/a.

(*) Nosaltres recomanem aquest material, però vosaltres coneixeu les vostres 
criatures i el que teniu a casa, així que adapteu el que calga. Per exemple (si 
sou propensos/es a tacar-vos i voleu que canviar-vos més sovint, poseu més 
mudes, si no vos importa reutilitzar la roba un parell de dies al teu propi criteri,
doncs no cal posar-ne tantes).  
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