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1.- Ordenar de maior a menor as actividades que vixemos eiquí e alá, e por qué

As actividades que fixemos eiqui que máis me gustaron foron: candon fomos de
excursión a Lugo porque vin o meu primo e andivemos pola muralla, a Muros e Noia
porque fomos a praia.

As actividades que menos me gustaron foron: cando fomos a planta de reciclase
do lixo porque olía moi mal e non se daba sacado ese cheiro de encima, e a excursión ós
tellados da Catedral de Santiago porque xa fun moitas veces.

As actividades de alá que máis me gustaron en Londres foron: A visita a Torre
de Londres, o Río Támesis, o Big Ben, Os Almacenes Harrods, o pase por Picadilley
Stret,  porque tiñaos  visto  na televisión en  películas  pero na realidade pareceronme
moito mais bonitas.



                              

As actividades que menos me gustaron do que fixemos en Londres foron: As
visitas os museos porque vemos moitas cousas xuntas e cansan moito.

En Brighton o que mais me gustoiu foi as que fixemos durante todo o día en
Newhaven Fork, e as actividades extraescolares despóis das clases, Scalextric, Torneo
de Criquet, Brighton Pier, a visita a zona vella e o espectáculo de Mrs. Hoovers Show,
porque paseino ven coas compañeiras e foi divertido.

O que menos me gustou foi a festa de despedida porque foi moi triste.

2.- Convevencia coa persoa da casa.

A  convivencia  na  miña  casa  foi  moi  boa  porque  a  compañeira  que  estivo
conmigo tiña moito interés e saber, era moi educada e cariñosa, foi divertido porque ela
non sabía nada de castellano e cando tímaños problemas para entendernos buscabamos
as palabras no diccionario e pedíamoslle axuda a miña veciña que é profesora de inglés.

3.- Diferencias entre os dous colexios.

A diferencia que hai entre o IES de Brión e o Falmer Hight School e que no
colexio de Brión non temos tantas cousas como no Falmer Hight  que teñen Criket,
Sheet Dance, nin clases de cociña, o colexio é mais pequeno e por suposto non usamos
uniforme.

        



4.- Avaliación xeral

A min esta experiencia pareceume xenial porque fun por primeira vez en avión,
e tamén era a primeira vez que estaba sen alguén da miña familia, foi moi interesante a
comida que era totalmente diferente a que se come eiqui e os horarios das comidas
tampouco son como os de eiqui. Tamén estivo moi ben tódolos sitimos que vimos que
eu xa coñecia algun de velos en algunhas películas.

5. Diario do viaxe.

- Londres.  

22, April

Pola mañá fomos de visita panorámica en bus, camiñando e en metro
pola cidade, acompañados por unha guía local, visitamos os puntos turísticos máis
importantes  da  cidade.  Pola  tarde  estivemos  pola  zona  de  Trafalgar  Square  o
fofomos o Museo Nacional Gallery

23, April

Pola mañá visitamos a Torre de Londres e despois fomos de cruceiro
polo río Támesis, desenbarcamos na zona do Big-Ben. Pola tarde tivemos tempo
libre para visitar a Iate Gallery, pasear pola ponte do Milenium e a Catedral de San
Pablo e os Almacéns Harrods.

24, April

Pola mañá fomos dar  un paseo por  Picadilly  Stret  e fomos o Museo
Británico. Pola tarde fomos en autobus privado a Brighton, chegamos ás 18.30 e
despois de distribuir as habitacións fomos o parque de atraccións que esta enfrente
do hotel nunha praia.



25, April

Este día pola maña fomos a New Haventfard e pola tarde demos un paseo
pola praia e despois fomos cenar, o acabar de cenar fomos outra vez o parque de
atraccións. No parque de atraccións subimos Laura Grobas, Laura R., Ana, Delia,
Nuria e mais eu a unha atracción e eu tiven un accidente, tiveronme que levar ó
hospital carmen e Alfonso porque Arron non estaba.

26, April

Pasamos todo o día  en Stammer  Park  e  pola  noite  fomos celebrar  o
cumpleanos de Arron que cumpría 21 anos, cando acabamos de celebrar o cumpre
volvimos outra vez ó parque de atracción, eu non subín a nada porque me doia a
espalda polo golpe que levara.

27, April

Este día eu pasei todo o día no hotel con Arrone  Patricia e René porque
non podía andar  moito  e os demais  foron facer  20 Km andando pero chegaron
pronto porque chovía moito.

28, April

Pasamos todo o día en Hight Falmer School e, alí dividímonos en grupos
e  fomos  a  diferentes  clases,  cando  remataron  as  clases  fomos  as  actividades
extraescolares. Despois fomos cenar e de compras.

29, April

Pola  mañá  fomos  a  Royal  Pavilian  e  pola  tarde  a  Zona  Vella  e
deixaronnos tempo libre para ir de compras, despois de cenar ás 7.30 fomos ver un
espectáculo de Mer Hoovers Showx.



30, April

Empezamos o día aprendendo a xogar o Criquet e pola tarde fixemos un
torneo,  despois  cenamos e demos un paseo polo peirao,  o  final  fomos xogar  ó
Scalextri acompañados dos pais.

1, May

Fomos de visita a cidade de Lewes e ó museo de Anne Claves, despois de
cenar fixeronnos unha festa de despedida. Na festa sacamos foitas fotos e tamén
choramos bastante.

2, May

Como era o último día pola mañá fomos de compras e despedímonos
definitivamente, as 12.30 coñemos un autobus privado que nos levou a Londres,
ívamos todos moi tristes, chegamos ó aeroporto,  comemos e ás 17.15 saímos de
Londres e chegamos ó aeroporto da Coruña ás 20.10 onde nos estaban esperando os
nosos pais.


