Excursió a Madrid
Aquest any, hem anat d’excursió, les classes de 1r i 2n d’ESO, a
Madrid. Vam tardar 5 hores en arribar a Madrid però en l’autobús, ens
ho vam passar molt bé. Vam parar a esmorzar en un bar que estava
molt interessant. Al costat del bar ens vam fer unes fotos damunt
d’unes cartes que hi havia.

Quan vam arribar a Madrid, vam anar a un alberg que es deia
‘Equity-point’’. Les habitacions eren molt xicotetes i no ens agradaren
molt. Vam deixar les motxilles i vam anar a dinar.
Després vam anar a passejar però vam tindre la mala sort de que
va ploure. També vamanar al ‘’Museo del Prado’’. Primer vam entrar
nosaltres els de 1r i desprésels de 2n. Mentres estaven els de 2n en el
museu,

nosaltres

ens

vam

fer

moltes

fotos

tots

junts.

Hi havia molts quadres. Estaven molt ben fets i pareixien molt
reals. Dins del museu hi havia tendes on vam anar a comprar.
Quan vam eixir del museu, vam anar a una església.
També va manar a passejar per Madrid. Encara que ens vam cansar
molt, ens ho vam passar molt bé.
Després vam anar a l’alberg i vam sopar. Per la nit, no vam
dormir molt, vam jugar i ens ho vam passar superbé. Però a les 4 de la
nit vam dormir un poquet.
Al dia següent, ens vam alçar a les 8 i vam anar a desdejunar.
Quan vam acabar, va vindre l’autobús i vam anar a molts llocs com la
Porta del Sol, la porta d’Alcalà, també vam vore moltes fonts, La
Cibeles, etc.

Després vam anar a dinar. Tots volien anar al McDonalds però
estava ple i ens van deixar 2 hores lliures per a anar a dinar i a
comprar regals.
Quan vam acabar, sols ens quedava anar al Palau Reial. Vam
entrar amb un guia que ens explicava tot el que havia passat en cada
una de les habitacions.

Era tot molt bonic i eren impressionants els rellotges que hi
havia .Al final del Palau hi havia una tenda, vam anar. Després vam
pujar a l’autobús i vam anar cap a Sueca.
Dins de l’autobús no es podia dormir, perquè nosaltres per la nit
no vam deixar dormir als Mestres (sobretot a Don Ramon) i Don
Ramon quan veia que algú estaba dormint, li tirava aigua. Vam vore una
pel·lícula però la majoria no perquè estaven molt cansats.
Per a sopar vam parar en el mateix lloc on vam dinar el primer
dia. Vam sopar i després ja no vam parar, vam anar cap a Sueca.
Açò és tot el que vam fer en l’excursió i ens ho vam passar molt
bé. A mi, m’ha agradat molt, he aprés moltes coses noves i m’agradaria
repetir-ho. A més, m’agradaria que haguera sigut més llarga.
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