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BRIGHTON
A experiencia de por un lado Londres e por outro Brighton foi
indescriptible.
Fixemos moitas cousas, percorrimos moitos lugares, fixemos deporte,
conocimos xente, casas, museos, esacions, autobuses, prazas, lugares de
compras...
O que máis me gustou foi sen dúbida o día que choveu, aínda que ese día
estaba enfermo, sobre as 6 fomos xogar o voleiball playa, eso foi o que
máis me gustou de todo.
A continuación vou poñer unha escala cas notas e actividades que fixemos,
de 10, a que máis me gustou, a 0, a que menos.
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LUGAR
BEACH VOLLEIBALL
PLAY CRICKET
MRS. HOOVERS SHOW
BRIGHTON PIER
ROYAL PAVILION
FALMER HIGH SCHOOL
NEWHAVEN FORT
SEVEN SISTERS PARK
FISH “N” CHIPS
MARINA
ANNE CLEVES MUSEUM

O número 0 representa o lugar que menos me gustou de todos, como pon
ahí foi o museo de Anne Cleves, que non me gustou, pero dentro desa
miniexcursión gustoume o de probarnos as roupas de moitos séculos atrás.

ESTANCIA DE BEN NA MIÑA CASA
A chegada de Ben a miña casa revolucionounos a todos os membros da
casa, empezando por miña abuela e acabando por min.
Miña avoa queixabase de que non sabia cómo facer para darlle de comer e
preguntarlle se tiña fame e para ofrecerlle comida ou bebida.
Miña nai e meu pai xa dixeron que non sabian como comunicarse con él,
pero a súa fonte de información encontrarona en min e máis en miña irmá.

A presencia de Ben na miña casa trouxo o Inglés, as costumes inglesas, a
forma de vivir, forma de comportarse, ao principio encontrabase raro xa
que non se sentia a gusto porque non sabia como facer nalgunhas cousas
porque en Inglaterra non existian ou simplemente non se recoñecian.
Ben marchou daqui sabendo algunha que outra palabriña en galego e
sobretodo aprendeu moitas en castelán.

Para min foi unha boa experiencia, espero que para Ben tamen o fora.

PROFESORADO
- CARMEN:
Coordinadora do proxecto.
Esta profesora foi a que nos levou o intercambio, se por ela non fora non
teriamos ido a ningunha parte.
Voulle poñer unha nota do 1 ao 10, poñerialle un 9, xa que as veces non
estaba en orbita e pasabase algo, algunhas veces con moita razón.

- AFONSO:
Foi un profesor moi bo, xa que nos botabamos cada risas....
Foi dos melloriños de todos, xunto cos outros 2 claro, indiscriptible.
Un 9 para él.

- ARRON:
Él foi o noso “guía turístico” xa que el é de Londres, coñecimos a súa
familia, e celebramos o seu cumpreanos....tamén indiscriptible.
Outro 9 para él.

GRAZ@S!!!!

