JorDi-2017 “El Projecte de Direcció: Accés i Formació”
Jornada de Reflexió i d’Intercanvi d’Experiències. Dissabte, 11 de novembre de 2017
“El Projecte de Direcció en l’accés a la direcció d’un centre educatiu”

Desplaçament – Pàrking -Dinar
En cotxe
•
•
•
•
•
•
•

Per Autopista AP-7 en direcció França
Agafeu la sortida 9 Maçanet, Santa Coloma, Lloret, Sant Feliu de Guíxols,
direcció Sant Feliu de Guíxols
Continueu per la C-35, en direcció a Sant Feliu de Guíxols
Continueu per la C-31 en direcció Palamós fins arribar a Palafrugell
La C-35 i la C-31 són autovies de dos carrils. Seguiu-les fins que trobis
l’indicador “Palafrugell” (Sortida 331)
Pren la Sortida 331 a Mont-ras (segueix pel lateral)
Segueix els indicadors Palafrugell± i Platges± fins arribar a l’Avinguda
d’Espanya (vial de circumval.lació d’1 sol carril que porta a les platges)

Trobaràs informació detallada al web municipal http://www.palafrugell.cat/laciutat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/com-arribar/mitjans-de-transport/vehicle-propi

Aparcament recomanat
recomanat
Et recomanem l’aparcament de terra (parc firal) que hi ha davant l’Institut Baix
Empordà. Segur que hi trobaràs lloc.
Es troba a l’avinguda d’Espanya (el vial de circumval.lació d’accés a Calella i
Llafranc). L’accés a l’aparcament és directe des de l’avinguda d’Espanya.

Itinerari de l’aparcament
l’aparcament al Teatre Municipal
L’itinerari a peu fins al Teatre Municipal és per l’aparcament de l’Institut Baix
Empordà, pel carrer Àngel Guimerà (on trobaràs la piscina municipal, l’Institut
Frederic Martí Carreras, la Llar d’Infants i el CAP) i pel carrer Camí Fondo.
Durada aproximada del trajecte: 10 minuts.

Altres aparcaments
aparcaments
Palafrugell disposa d’altres aparcament gratuïts (Casal, Camps d’en Prats, Camí
Fondo, Plaça d’Europa i carrer Daró).
Els trobaràs senyalitzats al web municipal http://www.palafrugell.cat/laciutat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/com-arribar/parquings-municipals

Dinar
L’organització de la Jornada haurà concertat l’oferiment de menús a un preu
econòmic amb diversos restaurants de la vila.
Els assistents trobaran informació detallada a la documentació que se’ls lliurarà a
l’inici de la trobada.

