L’alumnat d’ESO de les Escolàpies fa una
estada lingüística a Anglaterra
El passat mes de març disset alumnes d’ESO van marxar cap a Brigthon per a iniciar la
seva estada lingüística a Anglaterra. Durant una setmana van posar en pràctica els seus
coneixements de llengua anglesa. A continuació teniu l’escrit de l’alumna Anna Casas
explicant en primera persona l’experiència.
El dia 11 de març uns quants alumnes de secundària de les Escolàpies Figueres ens vam
llevar amb una il·lusió especial, tots sabíem que la setmana que encetàvem era totalment
diferent a les habituals. Marxàvem a Brighton, Anglaterra.
Vam partir de l’estació d’autobusos de Figueres, i seguidament, després de facturar
l’equipatge a l’aeroport del Prat, vam enlairar-nos amb un avió direcció a Gatwick.
Després d’una estona més de bus, va arribar el moment de conèixer a les nostres famílies
d’acollida. Tots estàvem nerviosos. Seran simpàtics? Els entendré quan parlin? Com serà la
casa? Aquestes preguntes rondaven pel cap de tothom. Cada cop que veiem arribar un
cotxe al pàrquing en el que estàvem, per un segons, se'ns parava el cor.
La rebuda a les cases va ser molt acollidora. Les famílies eren molt agradables i sempre
intentaven que et sentissis còmode en un país que no és el teu. El fet d’estar amb una
família nativa va proporcionar-nos l’oportunitat de practicar el nostre “speaking” i de tenir
una immersió lingüística i cultural molt enriquidora.
També va ajudar en la nostra immersió el fet que, durant tots els dies lectius de la setmana,
assistíssim a les classes del Varndean School. El centre educatiu va mostrar-se encantat de
rebren’s, tant la direcció, com el professorat, com l’alumnat. Alguns d’aquests últims van
demostrar una gran implicació ja que es van convertir en els nostres “budies”, o el que és el
mateix, els nostres guies dins l’escola. Els acompanyàvem a totes les seves lliçons, ens
presentaven als seus amics i procuraven que entenguéssim tot el que s’ensenyava a les
assignatures.
Després de les classes fèiem activitats esportives extra escolars en el mateix centre, i
seguidament, tot el nostre grup, agafava un autocar en direcció al centre de la ciutat. Vàrem
visitar el Brighton Pier, el NorthLake, etc. Els carrers estaven plens de botigues curioses i
bars amb mostradors plens de pastes i dolços que només de mirar-los se’t feia la boca
aigua. I això sí, l’últim dia vam tastar el plat anglès més típic: el “Fish&Chips”.
A l’hora de sopar, a les sis de la tarda per ser més exactes, seiem amb la família i xerràvem
tranquil·lament sobre què havíem fet durant el dia i les coses que havíem après alhora que
degustàvem receptes típiques angleses: “beans with tomato”, “pudding”, “roastbeef”... Tot
boníssim!
En resum, aquesta experiència ha estat completament inoblidable per a tots nosaltres, i no
només pel fet d’haver passat una setmana en un país diferent, sinó perquè, a més a més,
hem hagut de ser valents i autònoms en moltes situacions que, quan estàs en la “zona de
confort”, no es presenten.

