La sortida de cohesió d’inici de curs de l’Institut del Ter enguany, a Montserrat

Cada inici de curs és tradició que tot l’alumnat i professorat de l’Institut del Ter faci una
sortida per tal d'establir vincles aprofitant el curs que comença i, en el cas dels nouvinguts,
incorporar-se i sentir-se part de la gran família que entre tots formem.
Les proporcions del centre pel què fa a la quantitat d’alumnes i docents fa d’aquesta sortida
una bona eina de cohesió; el fet de tractar-se d’un institut “petit” amb 186 alumnes i 27
docents permet que, en una excursió com aquesta, ens puguem relacionar entre tots.

Enguany la sortida ha estat al Parc natural de la
muntanya de Montserrat. L’elecció d’aquest destí
ens ha permès gaudir d’un munt d’experiències:
l’entorn immillorable que ofereixen les muntanyes
de Montserrat, l’arquitectura del monestir, la
basílica i els seus voltants, l’impressionant coral
de l’escolania… Tot plegat amb la intenció, d’una
banda,

de

cohesionar l’alumnat del centre

sentint-se part d’un projecte comú i, de l’altra, gaudint d’un Parc natural que, en molts casos,
d’altra manera alguns alumnes no haguessin visitat mai.

Ja que la prioritat del centre és l’assistència de tot l’alumnat, la sortida de cohesió d’inici de
curs és financiada per l’AMPA i el propi Institut i, per tant, totalment gratuïta per les famílies.
Així l’única despesa de l’excursió, el transport, no suposa un impediment per a cap alumne.

Un cop a Montserrat vam poder gaudir de diverses activitats. Primerament vam iniciar una
caminada en la que, per tal que tots els alumnes poguessin realitzar activitat física, es van

establir dues rutes: la curta, fins al mirador
més proper al monestir; la llarga, fins al
mirador de Sant Joan. Un cop finalitzades les
caminades

vam

asistir

a

l’experiència

innolvidable d’escoltar la coral de l’escolania
de Montserrat en directe. I, per acabar, una
estoneta lliure en que els alumnes van poder gaudir de l’entorn de manera autònoma.

Tot plegat un experiència molt enriquidora i que constata que, any rere any, és
imprescindible

realitzar

una

sortida

de

cohesió

a

l’inici

de

curs.

