JorDi-2017 “El Projecte de Direcció: Accés i Formació”
Trobada de professionals vinculats a la formació per a la direcció escolar. 9 i 10 nov 2017
“El Projecte de Direcció en la formació per a la direcció d’un centre educatiu”

Activitats Turístico-Culturals
Palafrugell i la Costa Brava Centre conviden a aprofitar el viatge per fer-hi una visita.
Hem preparat una oferta d’activitats turístiques i culturals per als assistents al Workshop
(divendres migdia i nit) i per als assistents a la Jornada que optin per pernoctar a Palafrugell
o voltants la nit del dissabte.
Divendres, 10 de novembre, de 12 a 17 h.
Passejada per les cales i Cap Roig
Palafrugell és una vila d’interior que té
una vinculació íntima amb el mar a
través de les seves cales. Les més
conegudes són Calella (bressol de
l’havanera), Llafranc i Tamariu. Hi farem
una passejada abans de dinar tot
arribant fins el Cap Roig on visitarem el
castell i el jardí botànic.
Info www.visitpalafrugell.cat
Divendres, 10 de novembre, de 20,30 a 22 h.
Descobrir Mont-ras
Mont-ras és un poble amb entitat
pròpia que s’estén entre el massís de
les Gavarres i la costa del Crit i Cap de
Planes.
L’activitat
tradicional
(ramaderia, agricultura, explotació
forestal i mineria) ha estat substituïda
pel comerç, la indústria i la prestació de
serveis
Info http://www.mont-ras.cat/

Divendres, 10 de novembre, a les 22 h.
Museu del Suro de Palafrugell
L’activitat de la Fundació Pallach que
figura la programa es durà a terme al
Museu del Suro de Palafrugell que es
troba a l’antiga fàbrica de Can Mario
Info:https://ca.wikipedia.org/wiki/Muse
u_del_Suro_de_Palafrugell

Dissabte, 11 de novembre, a les 19,30 h.
Un volt a la Muralla
Durant molts anys la vida dels
palafrugellencs es va articular entorn de
la
Muralla:
el
Carrer
Estret
(immortalitzat per Josep Pla), el carrer
de Cavallers, la Plaça Nova, el Fraternal,
el Mercantil, el Mercat Municipal...
Els vials d’accés (el Raval Inferior, el
Raval Superior i el carrer de Sant
Sebastià) són signes de l’expansió de la
vila
Info:https://ca.wikipedia.org/wiki/Palafr
ugell
Dissabte, 11 de novembre, a les 21,30 h.
Sopar
Sopar informal.
Obert a tothom que hi vulgui participar.
Conversa, companyonia i degustació de
productes locals
En acabar, els qui vulguin i els vingui de
gust, podem anar a fer un cremat.
Diumenge, 12 de novembre, matí h.
Panoràmica de la Costa Brava Centre
Passejada en cotxe amb visita de racons
emblemàtics del Baix Empordà: Pals,
Begur, Tamariu, Sant Sebastià, Mont-ras
i Palamós.
Dinar i comiat
Info: https://visitemporda.com/es/

