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”

Desplaçament i Pà
Pàrkings
En cotxe
•
•
•
•
•
•
•
•

Per Autopista AP-7 en direcció França
Agafeu la sortida 9 Maçanet, Santa Coloma, Lloret en direcció a 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
Carretera de dos carrils. No l’heu de deixar fins que trobareu l’indicador
“Palafrugell” (Sortida 331)
Pren la Sortida 331 a Mont-ras i segueix pel lateral
Segueix els indicadors Palafrugell± i Platges± fins arribar a l’Avinguda d’Espanya
(Vial de Circumvallació d’un sol carril que porta a les platges)
El pàrking recomanat es troba al final de l’Avinguda de Espanya, a l’altura de
l’Institut Baix Empordà

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

Avió fins BCN El Prat
Prat + Autobús
Autobús directe des de les terminals T1 i T2. Opció fàcil i ràpida. Horaris sortida:
Sortida T-1
Sortida T-2
Arribada Palafrugell
10,15 h.
10,25 h.
13,15 h
12 h
12,10 h
15 h
14 h
14,10 h
17 h
17,45 h
17,55 h
20,55 h
Informació horaris de tornada a http://www.moventis.es/es/lineas-horarios

Avió a l’Aeropo
Aeroport de Girona + Bus a Girona Ciutat
Ciutat
No existeix cap línia d’autobús directa des de l’Aeroport de Girona a Palafrugell. Agafa
els autobusos 601, 602, 605 o 607 que connecten l’aeroport amb la ciutat de Girona.
El trajecte són 20 min. Baixa a l’Estació d’Autobusos de Girona, on podràs agafar
l’autobús Girona-Palafrugell
Horari d’autobusos Aeroport de Girona – Estació d’Autobusos de Girona www.sagales.com

El equipo organitzador recollirà els assistents que arribin a l’Aeroport de
Girona durant el matí del 9 de novembre (Hora de recollida: 14 h.).

Tren de BCN Sants a Girona
Alta Velocitat (Trajecte: 38 minuts)
Horaris: 12,44 h, 13,20 h, 14,50 h., 15,40 h, 16,20 h

Mitja Distància / Regional (Trajecte: 76 minuts / 101 minuts)
Horaris: 10,16 h. 11,16 h; 11,46 h; 12,46 h; 13,16 h; 14,16 h; 15,16 h; 15,46 h

Autobús SARFA GironaGirona-Palafrugell
Autobús Girona-Palafrugell. La estació d’autobusos de Girona és al mateix edifici
que l’estació de tren.(Durada trajecte: 80 minuts)
Horaris: 11,40 h; 12,15 h; 13,15 h; 14,15 h; 15,15 h; 16,15 h; 17,15 h; 18,45 h

L’estació de autobús de Palafrugell és a tocar de l’Hotel Arrels d’Empordà; a 7 min.
de la Fonda l’Estrella y a 10 min. de la Fonda Plaja.

Pàrking Recomanat
Recomanem l’aparcament de terra (parc firal) que hi ha al final de l’Avinguda
d’Espanya (vial de circumval.lació), davant l’Institut Baix Empordà.
Palafrugell disposa de diversos aparcament gratuïts (Casal, Camps d’en Prats, Camí
Fondo, Plaça d’Europa i carrer Daró) http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/laciutat/guia-de-la-ciutat/com-arribar/parquings-municipals

Itinerari de Pà
Pàrking Recomanat al Teatre Municipal
L’itinerari a peu fins el 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.

