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SORTIDA CURRICULAR E.F.  
(ACTIVITATS A LA NATURA) 

NORMATIVA 
•  En aquesta activitat la convivència és molt important. El 

respecte, la tolerància i les bones maneres entre l’alumnat, 
amb altres usuaris del carril bici, els guies-coordinadors i el 
professorat responsable, són bàsics.  

•  Durant el trajecte està estrictament prohibit fumar, prendre 
begudes alcohòliques o qualsevol altra substància 
estupefaent. 

•  En cap cas, l’alumnat no pot abandonar la ruta establerta 
sense el permís i control del professorat. 

•  L’alumnat haurà de respectar la normativa vigent de circulació 
vial i de seguretat, evitant l’ús d’aparells electrònics durant la 
ruta (com auriculars, mòbils,…) i fent l’ús de casc per protegir 
el cap. 



SORTIDA CURRICULAR E.F.  
(ACTIVITATS A LA NATURA) 

QUÈ S’HA DE PORTAR 

1.- MOTXILLA AMB: 
 
•  Casc de bicicleta 
•  Bicicleta de muntanya 
•  Esmorzar 
•  Sabates esportives 
•  Cantimplora o bidó bicicleta 
•  Crema solar 
•  Ulleres de sol 
•  Samarreta de recanvi 
•  Tovallola (opcional) 
•  Guants bici (recomanable) 
•  Culot (recomanable) 
•  Barretes energètiques, fruits secs, 

plàtan, ... (opcional)  



SORTIDA CURRICULAR E.F.  
(ACTIVITATS A LA NATURA) 

 RUTA CAN LLONG – SANT JULIÀ 
DIA 13 JUNY : Can Llong – Sant Julià d’altura – Can Llong (12.750 m)  
 
Iniciem la ruta a  l’INS ARRAONA. Sortirem del carrer Praga i baixarem cap al carrer Budapest per 
agafar el carril bici i arribar a la Ronda Roureda fins a la plaça Lisboa on girarem a la dreta pel 
carrer Zurich per agafar el vial que es troba a l’alçada del carrer Oslo i que ens treurà de la zona 
urbana pel Camí Mas Canals. Seguirem aquest camí fins arribar a un punt d’encreuament de la 
carretera de Matadepera amb bona visibilitat, on agafarem el carrer Bosc Masia del Can Deu que 
ens portarà fins a Sant Julià d’altura on esmorzarem.  
 
Continuarem la ruta en direcció Matadepera. Creuarem de nou la carretera i vorejarem el camp de 
golf fins arribar al Torrent de Romeua que ens portarà per sota de la c-58C. Passarem pel camp de 
futbol i l’escola Romeua i arribarem de nou al carrer Budapest per acabar la ruta.	

INS ARRAONA SANT JULIÀ INS ARRAONA 



SORTIDA CURRICULAR E.F.  
(ACTIVITATS A LA NATURA) 

SANT JULIÀ  

INS ARRAONA 

RUTA ANADA 

RUTA TORNADA 



SORTIDA CURRICULAR E.F.  
(ACTIVITATS A LA NATURA) 

 RUTA ALTERNATIVA PER A PRINCIPIANTS 
DIA 13 JUNY : Can 
Llong – Sant Julià 
d’altura – Can Llong 
(5.500 m)  
 
Iniciem la ruta a l’INS 
ARRAONA. Sortirem des 
d e l  c a r r e r  P r a g a i 
baixarem cap al carrer 
Budapest on agafarem el 
carril bici i arribarem a la 
Ronda Roureda f ins a 
l’Avinguda Matadepera. 
Seguirem pel carril bici 
que va paral · le l a la 
carretera de Matadepera 
fins arribar a l’accés de 
Sant Julià d’altura on 
esmorzarem amb la resta 
del grup.  
 
D e s p r é s d ’ e s m o r z a r 
desfarem el camí per 
tornar al centre.	


