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SORTIDA FAMILIAR AL “LLAC PETIT”    

 
Benvolgudes famílies: 
 
Un any més volem donar la benvinguda a aquest nou curs 2016-2017, amb una sortida familiar. En  aquest any 

anirem a fer  una excursió pel LLAC PETIT de  Terrassa, sent el dia escollit  el proper diumenge 6 de 
novembre. 

 
Us proposem com a punt de trobada serà al Parc Audiovisual de Terrassa  a les 10:30 h.  
 
La idea és passar un dia tots plegats i fer una agradable passejada per camins i corriols. La ruta al llac petit té un 
recorregut de 3 km (anada i tornada) amb pendents suaus i és molt indicada per iniciar als més petits al mon de 
l’excursionisme.  
 
El programa serà en següent: 

 10:30 a 12:30 h : Fer el ruta fins al Llac. 
12:30 a 14:00 h : Dinar tots plegats.   
15:00 a 17:00 h : Jocs de tota la vida. 
 

Per als més aventurers proposem una ruta més llarga sortint des de l'estació de Nacions Unides dels 
Ferrocarrils de la Generalitat a les 10h per a fer un recorregut de 7km (anada i tornada) per trobar-nos a dinar 
amb la resta de gent.  

 
Cadascú haurà de portar el pícnic de casa. D’aquesta forma, a més de gaudir d’una jornada familiar agradable, 
tots tindrem l’oportunitat de poder-nos relacionar i conèixer millor. 
 
L’activitat es  totalment gratuïta  
 
Si us voleu inscriure a aquesta activitat, cal omplir  i  signar la butlleta adjunta i lliurar-la al RACÓ DE L’AMPA 
abans del 2 de novembre.  

 
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al mateix RACÓ DE L’AMPA o per Mail a 
ampa@culturapractica.cat. Us esperem a tothom. Rebeu una cordial salutació  i FINS AVIAT! 
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Com arribar “Llac Petit” 

 

Us podeu descarregar ambdues rutes des de la web  Wikilok 

 

Ruta Curta: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9361559 

  Punt de trobada: Parc Audiovisual de Catalunya (BV-1274) 

     (41.594702, 2.007938) 

 

Ruta Llarga: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3822826 

  Punt de trobada: Estació de Nacions Unides FGC (Avd. del Parlament/Avd. Béjar) 

     (41.580098, 2.013445) 

 

  Ruta Curta       Ruta Llarga 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ SORTIDA  “LLAC PETIT”  
(a retornar al RACÓ DE L’AMPA, abans del dilluns dia 24 d’octubre de 2016) 

 
Nom de la família: _________________________________________ Classe : __________________ 
 
Nombre d’assistents.  
(ja que podeu venir amb els germans i altres familiars...)   adults  _____________ nens ____________ 
 
Telèfon de contacte: _________________________________ 
 
Opció de ruta:   Ruta Curta   Ruta Llarga   
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