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Idiomes
Estada a Anglaterra
A continuació unes alumnes ens expliquen
l’estada a Londres dels alumnes de 2n d’ESO.

Els estudiants de 2n d’ESO, van passar una setmana
a Whorthig i s’han allotjat en famílies d’acollida
per tal de practicar la llengua anglesa. L’estada
també ha servit per visitar les parts més
representatives de UK, com el palau de
Buckingham, o el Big Ben, que estava en procés de
rehabilitació.
El diumenge 15 d’abril de 2018, a les 7,55h els
alumnes de 2n d’ESO van sortir des de l'institut, cap
a l'aeroport, allà van fer el «cheking» i van marxar
cap a Londres a les 14,30h fins a les 15,40,
aproximadament, i van arribar a l'aeroport d’
Anglaterra. Des de l’aeroport es van dirigir en bus a
Worthing, on les seves famílies d’acollida els
esperaven per portar-los a casa seva on van sopar i
van conèixer tota la família.

El tercer dia van visitar Worthing on van visitar la s
platja, els parcs verds, i els punt on podien anar si
es sentien espantats i/o amenaçats. Per la tarda
van anar a l'escola, on van tenir una petita classe
de una hora i mitja. I van tornar a la casa de les
famílies.

Buckingham Palace

El quart dia van estar tot el dia a Londres on van
tenir temps lliure per visitar tota la ciutat i poder
comprar, menjar i comprar-se el sopar, ja que quan
van arribar a casa seva eren les 20,30h i els
anglesos normalment sopen a les 18,00.

Brighton Pier

A l’endemà, es van reunir a l'estació de tren, on els
esperaven els mestres que els acompanyaven i els
guies turístics que els explicaven els punts més
importants. Pel matí van visitar Brighton, i els seus
llocs més emblemàtics, com per exemple, el
Brighton Pier, un casino a la vora del mar, o més
ben dit, a sobre del mar. Al migdia, els alumnes
van tenir temps lliure per menjar i per anar a veure
les botigues. Després van tornar a Worthing on van
tenir temps per conversar amb la família.

Golden Eye

El cinquè dia, ja els tocava tornar cap a Catalunya.
Van quedar a l'escola, on van tenir temps lliure per
poder-se comprar el dinar ja que a l'aeroport, el
dinar seria més car. Després van dirigir-se a
l'aeroport per tornar cap a casa.

