
Número 15, juny de 2007

Notícies

Itàlia 2007
Són les 23 hores del dia 2 de juny de 2007. L'exterior de l'IES 
Lliçà  està  molt  animat:  79  alumnes  amb  les  seves  maletes, 
acompanyats de familiars i amics que els estan desitjant un bon 
viatge. I també els sis professors/es acompanyants...

Tothom està  content,  ja  que,  és  aquest  un viatge  esperat:  fi 
d'etapa  i  també  culminació  d'experiències  viscudes  durant 
bastants  anys  a  l'IES.  Alhora  és  un  viatge  que  té  diferents 
components,  l'educatiu   amb  aspectes  acadèmics  i  de 
convivència, però també lúdics , d'amistat...

Aquest any s'ha introduït una novetat: el viatge fins a Itàlia es 
farà en vaixell, en comptes d'autocar com s'ha fet altres anys, ja 
que  permet  més  la  convivència  i  és  més  relaxat.  Després 
valorarem què pot anar millor.

Iniciem el viatge:

Estem al port de Barcelona, les 2:00 del dia 3, i sortim  direcció a 
Gènova.

La ruta programada que seguim és la següent: 

A les 8:30 arribem a Gènova. Sopem a la ciutat i tornem a dormir 
al vaixell. Al matí del dia 4 sortim en direcció a Pisa i visitem el 
conjunt monumental de la ciutat. Posteriorment, ens dirigim cap 
a la capital de la Toscana: Florència. En aquesta bellíssima ciutat, 
plena d'art  i  encant,  passem una tarda i  tot el  dia 5.  Visitem 
alguns dels llocs emblemàtics de la ciutat: el Duomo o Catedral 
de Santa Maria dei Fiore, el Baptisteri, el Campanile de Giotto, la 
Plaça  i  Palau  de  la  Signoria,  Santa  Croce,  Ponte  Vecchio...,  i 
passegem pels seus carrers plens de bells edificis.

A Florència  visitem dos museus:  la Galeria de l'Accademia i  el 
Palau Museu dels Ufizzi, on els alumnes vam poder contemplar i 
treballar algunes de les obres mestres de l'art universal. Obres 
sublims de Botticelli, Miquel Àngel Buonarroti, Ticià,  Leonardo da 
Vinci,...

De  Florència  marxem cap  a  l'encantadora  ciutat  de  Siena,  on 
ràpidament,  visitem  la  ciutat  i  els  seus  monuments  més 
destacats: Palau Públic, Plaça del Campo, Catedral..., i el mateix 
dia ens dirigim a Venècia per allotjar-nos al Lido di Jesolo, i a 
l'endemà anar a la ciutat.

Dia 8: Venècia, ciutat bellíssima d'un encant insuperable. Arribem 
al centre històric de la ciutat amb el vaporetto i la impressió és 
espectacular a mesura que ens apropem al moll de Sant Marcos.

Venècia,  temps  canviant:  al  matí  pluja,  la  tarda  assolellada. 
Contemplem la ciutat amb diferents llums i qualitats ambientals, 
la qual cosa encara la fa més enlluernadora. Insuperable!!

El dia 8 des del Lido iniciem el retorn a Gènova, però durant el 
trajecte no podia faltar una breu però intensa visita a la ciutat de 
Verona , i , evidentment, a la casa de Giulietta...  Gènova, port de 
Barcelona,  Lliçà d'Amunt...  Fi del viatge.

Valoració:

El primer aspecte a ressaltar és que el viatge ha significat moltes 
experiències i molt intenses en molt poc temps. Hem fet moltes 
coses  i  les  hem fet  convivint  moltes  persones ,  quelcom molt 
enriquidor, però que implica també un aprenentatge.

Moltes anècdotes, i algunes dificultats,  que, un cop passades, es 
recorden amb molt d'afecte, com per exemple la visita a l'hospital 
de  Careggi  de  Florència,  amb  dos  alumnes  malalts,  que, 
afortunadament, no va ser res d'importància.

La valoració  dels  alumnes l'hem fet   per  escrit,  amb aspectes 
quantitatius i qualitatius, per obtenir unes dades el més fiables 
possible,  i  poder  incorporar  els  suggeriments  que  es  trobin 
adients per altres viatges futurs.

Referent a la valoració global del viatge  és molt positiva, sorgint 
una nota mitjana d'un notable alt.

Pel que fa referència al vaixell la valoració mitjana també ha estat 
d'un notable alt.

Per  ciutats,  la  més  valorada  ha  estat   Venècia,  seguida  pel 
següent ordre: Florència, Verona, Pisa i Siena.

Com  a  aspectes  a  millorar  :  els  acompanyants  de  l'agència 
(“guies”), algun aspecte d'organització i més temps lliure per als 
alumnes ( que és escàs).

Com a tutora d'un grup de  quart em sento molt  satisfeta del 
viatge i desitjo a tots aquests nois i noies que han acabat l'ESO, 
un viatge fascinant a través de la vida.

Arrivederci!!


