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Cultura

Viatge a Itàlia curs 2005-06
Com ja és tradició en el nostre centre, els alumnes 
de 4t  d' ESO han acabat el seu cicle d'Ensenyament 
Obligatori  realitzant, com a crèdit de síntesi, el 
viatge a Itàlia.

El viatge es va realitzar entre els dies 9 i 16 de juny 
de 2006. Les principals ciutats que van visitar són: 
Verona, Venècia, Pisa i Florència.

Seguidament  us  exposem  les  impressions  de  dos 
dels alumnes de 4t que van participar en aquesta 
experiència.

Aquella  tarda  de  divendres  mai  l'oblidaré.  Vam 
viure una de les  experiències  més  emocionants  i 
divertides de les nostres vides.

El viatge en bus no va ser molt agradable, era molt 
incòmode  i  vam  estar  tota  la  nit  sense  poder 
dormir.

Cap al mig dia vam arribar a Sirmione, al costat del 
Lago  di  Garda: un  magnífic  paisatge  després 
d'haver  estat  tantes  hores  a  l'autocar.  Vam 
passejar  pel  poble  emmurallat  que  era  preciós, 
després vam visitar Verona i vam veure el balcó de 
Romeu i  Julieta  i  les  Arenes.  Després  de la  ruta 
turística a càrrec del nostre guia, vam buscar un 
restaurant i vam dinar.

Quan vam acabar, vam tornar al bus i vam anar cap 
al Lido di Jessolo, a 'l hotel, prop de Venècia, i vam 
passejar pels voltants. 

Els  dos  dies  següents  vam  visitar  Venècia.  Una 
ciutat realment meravellosa i bonica. Vam pujar a 
les gòndoles i  vaporettos   per visitar els canals. 
Vam visitar el palau Ducal i les seves presons.

Una de les nits que vam ser al Lido di Jessolo, vam 
anar  a  una  discoteca  tots  plegats,  ens  ho  vam 

passar molt bé i l'altra nit vam anar a la platja a 
donar una volta.

Del Lido di Jessolo vam marxar  cap a Montecattini, 
prop  de  Florència,  al  nostre  proper  hotel,  però 
abans d'arribar-hi vam  fer una parada a Pisa.

Pisa és una ciutat molt bonica, però el que hi ha de 
més interessant és el conjunt monumental format 
per l'església, el campanar i el baptisteri, joies de 
l'art  romànic  italià  i  separats  els  dos  últims  de 
l'església a diferència del romànic català. És un lloc 
molt turístic i ens va permetre comprar records per 
els nostres familiars.

A  la  tarda  vam  arribar  a  l'hotel,  vam desfer  les 
maletes un altre cop i vam baixar a sopar.

Aquella  nit  els  professors  ens  vam  deixar  que 
donéssim una volta pel poble. A l'endemà  vam ser 
tot  el  dia  a  Florència  visitant  el  Museu  de   l' 
Academia i la Catedral. Alguns volien pujar   a la 
cúpula de Brunelleschi però no vam poder perquè hi 
havia molta cua. La Galeria dels Uffichi tampoc la 
vam poder visitar.

Camí  cap  a Civittavechia per  anar  a  buscar  el 
vaixell  vam visitar  Siena:  la  plaça  del  paglio,  la 
catedral..., tot un poble típic de la Toscana.

Un cop embarcats, vam anar a la discoteca i vam 
passejar pel vaixell.

A les 3 del mig dia del divendres vam arribar  a 
Barcelona.  A  l'  IES  ens  estaven  esperant  els 
familiars i amics.

Si  tornéssim a  aquell  divendres  crec  que tothom 
tornaria a pujar al  bus i tornaríem a passar      una 
setmana en aquell magnific país. 
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