Viatge a Croydon
Aquesta mobilitat emmarcada en l’Erasmus KA219 I Love
readingha estat la segona de quatre que es realitzaran al
llarg de dos cursos on la llengua vehicular és l’anglès.
Dissabte i diumenge:
Els representants de la nostra escola van arribar a Croydon
dissabte a primera hora del matí, on es van trobar amb les
famílies que els acollirien durant la setmana.
Dilluns:
Al matí es varen trobar els participants del projecte a
l’entrada de la Brit School, on es van fer les presentacions
de les escoles i les exposicions que els alumnes havien
organitzat. En aquesta mobilitat, el fil conductor de les
exposicions era la filosofia i com aquesta àrea es pot
relacionar en el nostre dia a dia. Els alumnes de la nostra
escola van preparar la presentació sobre Plató, a partir de la
qual varen parlar de l’amor platònic i del mite de la caverna.
Ambdós aspectes els van relacionar i contextualitzar amb la
sèrie catalana Merlí.
Per acabar, alguns dels alumnes de la Brit School els van
oferir l’espectacle de teatre musical Little Shop of Horrors.
Dimarts:
La primera activitat del dia va estar relacionada amb l’obra
Macbethde William Shakespeare. Dues alumnes de la Brit School
els proposaren diverses dinàmiques que partien de la relació
entre Macbeth i el feminisme, i després els alumnes van
assistir a classes de Literatura anglesa, en les quals
llegiren poemes en anglès i en varen fer una valoració i
interpretació.
Dimecres:

Aquest dia els diferents alumnes i professors es varen dirigir
cap a Londres on contemplaren les principals representacions
de la ciutat anglesa: Big Ben, Palau Westminster, London Eye,
Tower Bridge, el Palau de Buckingham i la catedral de Sant
Pau.
Havent acabat la sortida els alumnes més grans de la Brit
School van oferir un concert a les famílies, alumnes i
professors del projecte.
Dijous:
Els alumnes varen anar al teatre The Globe, situat a la zona
de Southbank, a Londres, una rèplica del teatre on Shakespeare
representava les seves obres, on varen presenciar un
espectacle de lluita d’espases de l’època i van dur a terme un
conjunt de jocs teatrals
l’escriptor anglès.
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Divendres:
El darrer dia els alumnes es van acomiadar dels alumnes i
professors de la Brit School i dels companys dels altres
països que van participar a la mobilitat.
Després d’un afectiu comiat, els nostres alumnes i
acompanyants van anar a passar el matí al centre de Croydon i
des d’allí a l’aeroport per tornar cap a casa.
L’experiència va ser, sens dubte, molt enriquidora i
gratificant i tots ells ho voldrien tornar a repetir.

