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Settling into English Life 

 

  

La millor manera de conèixer un poble, la seva cultura i la seva llengua és desplaçar-nos al propi país. Viatjar és una 
experiència enriquidora que ens ensenya les diferències amb altres pobles, i ens inculca el sentit de respecte i la 
comprensió cap a altres persones amb costums diferents; de la mateixa manera fa que apreciem i valorem el que 
tenim a casa. En viatjar a Gran Bretanya descobrirem que molts dels tòpics sobre els britànics són certs: el seu menjar, 
la seva puntualitat, el fet de ser reservats, el seu amor cap als animals, les seves excentricitats etc.; però igualment 
podrem comprovar que són irònics, irreverents, divertits i diferents entre si. Un dels aspectes que més ens sorprendrà 
és la gran diversitat de la població britànica i la seva facilitat per assimilar influències d'altres cultures. Si volem que la 
nostra experiència en el Regne Unit sigui profitosa, interessant i inoblidable haurem de en primer lloc respectar als 
nostres amfitrions. Si pretenem que tot sigui igual que a casa potser viatjar no sigui la millor opció, però si el que 
busquem és un enriquiment personal i un desig de provar coses noves i conèixer les diferències entre la nostra cultura i 
la britànica, visitar el Regne Unit és una encertada elecció. 
 
 

 Adaptar-nos a la família britànica pot ser que triga un temps, és normal que trobem a faltar a la nostra família, a la 

nostra casa, als nostres amics etc. Al principi ens semblarà tot estrany i diferent 

 En un dia no podem decidir sobre com és la nostra família anglesa, cal deixar temps per adaptar-nos a la nova situación 

 Som, durant la nostra estada, part d'una família i com tal hauríem de respectar a tots els membres de la família i no 

tractar la seva casa com si fos un hotel. Hauríem d'ajudar en la tasques domèstiques 

 Si no ens agrada un menjar cal informar a la nostra família d'una manera educada que preferiríem alguna cosa diferent 

 Hauríem d'intentar ser part de la família i fer un esforç per parlar i comunicar-nos amb tots 

 Fotos de la nostra vida són una manera perfecta per ajudar-nos amb la conversa. Portar algun detall típic de la nostra 

ciutat sempre serà agraït per la nostra família de acolliment 

 Cal entendre que potser hi ha diverses persones que necessitin utilitzar el bany (especialment al matí) i no hem 

d'ocupar-ho durant massa temps 

“If you talk to a man in a language that he understands, that goes to his head. If you talk to him in his 

language, that goes to his heart” – Nelson Mandela 
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“The English contribution to world cuisine – the chip” – John Cleese 

 Si estem més d'una setmana, podem esperar que la família ens renti la roba (una rentadora per setmana és el normal) 

 Les famílies angleses són com qualsevol família i hem d'entendre que alguns dies estaran més ocupades que uns 

altres. No hem de pensar que poden deixar-ho tot per atendre'ns immediatament. 

 Hem de comunicar qualsevol problema al professor/a acompanyant, és ell/ ella qui intentarà buscar una solución 

 Canviar de casa és un procés complicat i delicat. Dir a una família que no estem a gust a la seva casa no els va a 

asseure bé. És el professor/a acompanyant qui avaluarà la situació i decidirà si és necessari el canvi. Esperem que els 

nostres alumnes entenguin totes les ramificacions que pugui comportar un canvi, i que sol·licitar-ho per un simple 

“capritx” no serà contemplat 

 El nostre comportament i la nostra actitud influiran directament en la nostra experiència en família. Ser positiu és 

sempre la millor manera de gaudir de l'escola, de la família i d'Anglaterra. 

 Cal respectar les regles de la casa i sempre informar a la nostra família anglesa dels nostres plans. Cal complir els 

horaris (amb puntualitat britànica) 

 Salvo per consentiment exprés del professor/ a acompanyant, els alumnes han d'estar a casa a les 20h30 d'octubre – 

maig i a les 21h30 de juny a setembre 

 Cal ser respectuós a casa amb el telèfon, l'ordinador i els videojocs etc. Estem en el Regne Unit per practicar el nostre 

anglès i no per parlar amb els nostres amics, familiars en el nostre propi idioma 

 Les paraules més usades a Gran Bretanya són “please” i “thank you”. Utilitzant-les aconseguirem que ens escoltin i 

que les famílies sentin benvolgudes i valorades 

 Cal valorar i respectar a la família, a l'escola, als professors anglesos, als nostres professors i a nostres companys 

 

 

 

 

 

Hay que pedir ayuda cuando no entiendes algo y pedir que te lo expliquen de otra manera o que hablen 

más despacio.  
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