
Intercambio entre o  Falmer High School e o IES de Brión

Para min, este intercambio foi inolvidable.
Antes de que chegasen, estba moi nerviosa xa que non me daba
chegado o día e o mesmo me pasou cando iamos para alá.
A verdade,tanto eu coma meus pais pensabamos que ia aprender
máis inglés do que aprendían xa que a pesar de estar falando inglés
cos profesores( se non o falábamos non nos atendían),pensabamos
que iamos estar cos ingleses como cando eles estiveron aquí...

O que máis me gustou foi poder estar cos meus compañeiros no Reino
Unido, coñecer xente nova e por suposto, coñecer Londres.
Gustaríame moito, que fose máis tempo xa que cas non nos chegou a
nada...
En Brighton, fixemos moitas cousas interesantes, turismo,aprendemos a
xogar a xogos típicos de Londres, visitamos o instituto das nosas
correspondentes parexas...
Penso que un dos días que mellor o pasei, foi o día que estivemos
noFalmer High School, xa que apart de poder estar cos amigos,
coñecemos como son as clases alí, por exemplo, eles teñen clase de
drama.A profesora é moi simpática e nesa clase fixemos moitos
xogos,fixemos un que consistía en facer unha liña con obxectos, a
finalidade era traballar en equipo e gañarlle ao outro grupo.Tamén
xogamos a outros moitos xogos tamñen divertidos, na aula de música
o que máis me chamou a atención foi que teñen un cuarto
insonorizado con unha batería e que teñen pianos para cada
alumno!!,tamén teñen clases de cociña, na que fixen unha tartad e
chocolate que estaba boísima!!,clases de baile, na que bailamos
chachacha, vals...
Respecto ao dia que menos me gustou, non sei que escoller, é certo
que o día que fomos a “Seven Sisters” chovía, facía aire e estabamos
mortos co frio,tivemos que andar moitísmo pero na miña opinión valeu
a pena, xa que chegar e ver aquela serie de acantilados tan
grandes... a verdade e que me impresionou un pouco.
Outo dos mellores días foi o día que nos fomos de picnic a un campo
enorme!,alí comemos a comido típica inglesa que a muller de Óscar
preparara para todos nós o día anterior.
Alí xogamos ao rounders os alumnos pero logo, os profesores foronse
animando e tamén acabaron xogando, o profesor que máis tempo
xogou foi Afonso,anque nos dixo que era aburrido...
O primeiro día que chegamos a Brighton,foi moi “especial” xa que
non pensaba que a miña compañeira, Soshana fose a recibirnos pero



alí estaba.Instalámonos, fomos cear( a comida alá non me gustaba
nada!!) e logo o Brighton Pier, esto tamén me chamou moito a
atención xa que era un parque de atraccións que estaba sobre a
auga do mar.
Ese día as miñas compañeiras de habitación e alguns outros
compañeiros, subímonos nunha atracción altísima!Ao primeiro
dabanos medo pero despois non nos arrepentimos, xa que desde o
alto viase todo Brighton e o mar, foi precioso.

O día que chegaron que foi un mércores se non recordo mal, os
ingleses estabannos eserando na cafetería con nosos pais, ao
principio pensei que era moi distinta a min pero logo fomos
encontrando similitudes,o que fixo que o pasaramos ben xuntas.
A estancia aquí dela, gustoume moito, xa que lle axudei a falrr un
pouo de castelán que non sabía nada.Cando marchou sabái decir
como se chamaba ela,e a súa familia, ademáis dos anos e as
profesións.
O que menos me gustou dela era que só comía chocolate e a
comida que lle preparabamos tirabaa.
Gustaronme moito todos os días que estiveron aquí anque moitas
veces ao final do día estabamos cansadísimos pero podíase soportar.
O día que menos me gustou foio día que marcharon xa que aparte
de que amrchaban considero que o último día o podían pasar con
nós en vez de cos de 2º.Podían ir con eles outro día...
O primeiro día, pola tarde fumos a visitar a catedral de Santiago de
Compostela e fixemos un circuito pola zona vella. Ese día eles tiñan un
guía que falaba en inglés e nós unha guía que falaba castelán e
separamosnos.

Creo que non se me olvida mais que dar as grazas aos profesores
Carmen, Afonso e sobre todo a Arron xa que era un alumno de
erasmus que quixo cargar con nós e non tiña prque facelo.Tamé dar
as grazas aos profesores inglese suqe participaron e a todos os que
axudaron.

                                                                                Nuria Campos Iglesias.


