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HÉCTOR CIENFUEGOS

Héctor Cienfuegos Retana, nascut 
el 10 d’abril de 2005, és un estudiant de 
l’escola BetàniaPatmos de Barcelona. 
És fill de Manuel Cienfuegos, professor 
d’universitat, i de la Belén Retana, ad-
vocada. També té un germà, anomenat 
Marcos Cienfuegos, cinc anys més gran 
que ell, i que actualment estudia medi-
cina.

Va començar la seva formació a una 
petita llar d’infants, a l’edat d’un any, i 
va ingressar a l’escola a la que estudia 
actualment, un any després, al curs P.3. 
Va ser allà on va conèixer a la majoria 
dels seus amics que encara conser-
va. Va continuar el seu recorregut per 
primària. 

Quan tenia 10 anys (i estudiava cinquè 
de primària), va marxar a Anglaterra 
durant un mes, per conviure i aprendre 
noves experiències. Va ser una gran 
oportunitat que va gaudir amb il·lusió.

Un any després, va tornar a repetir 
aquesta aventura. Segons ell, aquesta 
vegada va ser encara millor, ja que va 
anava amb més confiança de si mateix,  
es així com va conèixer a noves perso-
nes. 

Va continuar el recorregut escolar a la 
ESO (educació secundària obligatòria), 
on va aprendre noves assignatures, fins 
arribar al curs en el que estudia ac-
tualment, 3r d’ESO B. Com estudiant 
es molt creatiu i aplicat, tots els seus 
professors estan encantats de tenir-lo a 
l’aula.

Des de ben petit va mostrar molt d’in-
terès en el bàsquet, esport que continua 
practicant a dia d’avui, i que gaudeix 
com si fos la seva primera vegada. De 
fet, amb el seu equip, ha arribat a guan-
yar diversos tornejos, com la copa esco-
lar de Barcelona. 

 



HÉCTOR CIENFUEGOS

Primer de tot, com et 
va semblar l’experièn-
cia? Repetiries?

Em va semblar una ex-
periència molt bona, que 
em va ajudar a apren-
dre i comunicar-me en 
anglès,  i sí, repetiria 
aquesta experiència.

Amb quines persones 
vas anar al viatge?

Amb molts amics com 
per exemple el Jan Bonet 
i l’Àlex Salvat, tot i que 
va faltar un altre amic 
perquè tenia salmonela.
  

Què vau fer al primer 
dia?

 Estàvem molt nervio-
sos, ja que ens havíem 
de separar de la nostra 
família. Tot i això. vam 
pujar a l’avió i vam anar 
a Anglaterra. El primer 
dia només vam desfer les 
maletes i vam visitar les 
afores de l’internat

Feieu clases allà?

Sí, fèiem moltes classes,  
per exemple història, 
assignatura que fèiem 
amb el director de 
l’escola. També anglès, 
o biologia, on estàvem 
fent tot el dia veien 
cèl·lules.

Com es deia l’inter-
nat?

Es deia Barnardiston.

A l’habitació vas 
anar amb gent del 
Regne Unit?

Sí, anava amb un amic 
meu que es deia Jan Bo-
net i després anava amb 
dos nens d’allà, que es 
deien Charlie que era un 
pesat i no parava de dir 
que no parlésim espan-
yol, i Gabriel, que era 
xinès i era simpàtic. 

Com era el dia a dia?

 Ens feien aixecar a les 
7:00 i ens vestiem amb 
l’uniforme, i uns pro-
fessors ens ajudàven a 
posar-nos la corbata. 
Després esmorzàvem i 
feiem classes, més tard 
teníem 2 hores de pati i 
finalment dinàvem. Una 
vegada dinats, fèiem més 
classes, i posteriorment 
teníem uns 40 minuts 
de descans. Per acabar el 
dia, sopàvem.

Us classificaveu en 
nivells d’anglès? Quin 
erets?

 Sí hi havia nivell 3, ni-
vell 4 i nivell 5, jo era del 
nivell 5. 

Creus que hi ha dife-
rencia entre Anglate-
rra i Espanya?

 Sí que crec que hi ha di-
ferèrncia entre Espanya i 
Anglaterra.

Vas fer amics a Angla-
terra? Com es deien?

 Ara mateix no m’enrra-
cordo però crec que uns 
d’ells es deia Harry.

ENTREVISTA

Hi ha alguna anècdo-
ta interesant que ens 
puguis explicar?

Sí, un dia els meus amics 
i jo vam anar a un curs 
de cuina, en aquell curs 
vam fer un pastís que li 
vam posar molt de sucre. 
El tema és que com és 
costum a anglaterra tam-
bé li vam posar ginger, el 
ginger es va carregar el 
sabor de sucre i quan el 
vaig provar vaig dir que 
hi havia poc sucre, en 
aquell moment els meus 
amics es van començar 
a riure perquè aquell 
pastís ja portava molt de 
sucre i els meus amics 
es van pensar que a mi 
m’agradaven els pastísos 
amb molt, però que molt 
de sucre, l’únic és que 
només notava el sabor 
del ginger.

Quin tipus de menjar 
us donven? 

 Sobretot menjàvem 
menjar típic d’Anglaterra, 
un dia vam menjar “fish 
and chips”, els hi agrada-
va canvia de menjar, un 
dia ens van posar menjar 
xinès.

Portves uniforme? 
Com era?

Sí, era un jersei de 
color blau marí amb 
una camisa blanca, una 
corbata, uns mocassins, 
uns mitjons negres i uns 
pantalons negres. 

Com eren les persones 
de l’internat?

Les persones de l’inter-
nat eran simpàtiques, 
ens queien molt bé, però 
com a tot el món, en 
l’internat hi havia gent 
que no em queia bé, com 
he dit anteriorment hi 
havia un nen que es deia 
Charlie que no parava de 
dir-nos que no parléssim 
en castellà.

Sortieu de l’internat o 
estàveu allà tot el dia?

Sí, vam anar a museus, 
com el museu de cera 
el “Madame Tussauds”, 
també vam visitar “Cam-
bridge”. També vam fer 
una cursa per les afores 
de l’internat.

Tenieu un/a profes-
sor/a particular?

 Sí, es deia Miss. John  
que quan els nens de 
l’internat feien francès, 
nosaltres anàvem amb la 
Miss. John i feiem classes 
d’anglès.

 Quina assignatura et 
va agradar més fer?

Història, perquè el 
professor d’història era 
el director de l’escola, 
ademés, quan havia 
d’explicar la la primera 
guerra mundial portava 
l’armadura i ens la feia 
posar perquè veiem com 
era el pes de l’armadura.

I per acabar recoma-
naries aquesta expe-
riència a algú?

Com he dit al principi de 
l’entrevista, recomena-
ria aquesta experiència 
100%.  



B R I T I S H  C O U N C I L
I n  t h i s  i n s t i t u t e  w h a t  t h e y  w a n t  i s  t o  t e a c h  p e o p l e  f r o m

o t h e r  c o u n t r i e s  h i s  o w n  c u l t u r e ,  a r t  a n d  s o c i e t y  w i t h
l e s s o n s  a n d  a c t i v i t i e s  f o r  a l l  t h e  e d g e s

B R I T I S H  C O U N C I L S  I N
B C N :

Carrer d’Amigó 83

Carrer de Jesús i Maria 25

Carrer gran de Gracia 236

 

O N L I N E  A C T I V I T I E S

A C T I V I T I E S  F O R
A D U L T S  A N D  F O R
C H I L D R E N

They offer different levels, so you can easily

move on, these online classes are for all ages.

Finally there is a way, which is estedistically

the most effective, go abroad, in this case in

UK.

In this type of classes, boys and girls learn in a

different way from adults, they interact with

each other, with this method they are more fun

and pay more attention. Children learn faster

and more 

 

Pablo Abella, Héctor Cienfuegos, Eduard Cabré, Patricia Feher, Georgina Martínez,

Jan Bonet i Paula Gatell.



LA VIDA QUOTIDIANA
CÒMIC

En Jorge es lleva a les 6:30  del matí per anar a treballar, però abans acostuma a anar al gimnàs. Allà normalment es va al gimnàs abans d’esmorzar i 
treballar. Normalment en Jorge, acostuma a esmorzar sobre les 7:30. És un esmorzar tradicional anglès, ous, bacó, mongetes i pà. És així durant tota 
la setmana. Posteriorment va a treballar. Després de estar unes 5 hores treballant, arriba l’hora de dinar o lunch. En l’horari anglès s’acostuma a dinar 
sobre les 12 del migdia.



Després de dinar en Jorge torna a treballar. Estarà treballant fins les 17:00, en aquesta hora se’n va a fer el te, després de l’hora del te se’n va cap a 
casa a descansar. A les 18:30 es dutxa i se’n va a sopar. En Jorge va a sopar   a les 19:00, ell acaba de sopar a les 19:30, quan en Jorge acaba de so-
par se’n va del restaurant i marxa cap a casa. A les 21:00 queda amb els seus amics i van a un pub, marxen del pub a les 22:30. En aquell moment 
en Jorge va cap a casa i se’n va a dormir.



LA VIDA EN EL REINO 
UNIDO
Para comenzar tenemos que hablar de 
el horario, es un horario bastante dife-
rente al que llevamos en España. Nor-
malmente en inglaterra se come a las 
12h am y cenan a las 6h pm. En cambio 
en España se come a la 1h pm y se cena 
a las 8h pm aproximadamente.
También tenemos que comentar que el 
clima bastante variable a se puede clasi-
ficar como un clima marítimo templado 
con inviernos agresivos y veranos sofo-
cantes. Inglaterra es característico  por 
sus fréquentes precipitaciones con una 
media de 601,5 precipitaciones por año 

aproximadamente. Una de las tradicio-
nes que se consideran más relevantes 
en en el reino unido es la famosa Five 
O’clock tea que consiste en tomar el te a 
las 5h de la tarde.
También tenemos que recalcar la inpor-
tancià que los británicos  a sus moda-
les. Los británicos  à demàs de ser uno 
maniáticos con los modales son unos 
fanáticos de los deportes de equipo de 
equipo como el fútbol o el criquet. 



GUÍA PRÁCTICA
10 FRASES PARA COMUNICARTE

Sorry, I didn’t understand that – Disculpe, no he entendido lo que ha dicho.

Could you please say that again? - ¿Podría decírmelo de nuevo?

Excuse me, could you take a photo for us? – Perdone, ¿podría hacernos una foto?

Sorry, I don’t speak english. - Perdone, no hablo inglés.

Excuse me, where is the train station? - ¿Dónde está la estación de tren?

Take me to _______, please. - Llévame a _____, por favor.

Do you have any room available? - Tienes alguna habitación disponible?

I would like to change some euros. - Me gustaría cambiar unos Euros.

Sorry, what time is it? - Disculpe, ¿Qué hora es?

Can I have the bill please? - ¿Puede traerme la cuenta por favor?

6 LUGARES PARA VISITAR

BIG BEN, 
LONDRES

STONEHENGE PALACIO BUCKINGHAM,
LONDRES

 CIUDAD UNIVERSITARIA,  
     CAMBRIDGE  
   

TOWER BRIDGE, 
LONDRES

EDIMBURGO CIUDAD, 
ESCOCIA



8 MEJORES COMIDAS

Fish & Chips
Fish & Chips - receta 

compuesta por patatas 
fritas y pescado.

Roast Beef 
Filete de carne de alta 

calidad. Típico almuerzo 
de los domingos.

English Breakfast 
Plato combinado, típico 
para el desayuno, com-
puesto por uno o dos 

huevos fritos, bacon, to-
mate, salchichas, cham-
piñones y, a veces, beans 

(judías). 

Haggis 
Plato escocés más popu-
lar. Compuesto por tro-
zos de cordero, cebollas, 
hierbas y especias, todo 

ello embutido dentro 
de una bolsa hecha del 
estómago del animal y 
cocido durante varias 

horas.

Cream Tea Empanadillas de 
Cornualles

Cornish Pasties

Comúnmente consumi-
do en el sur de inglaterra, 
consiste en una humean-

te taza de té caliente 
con dos scones (bollos) 
acompañados e merme-

lada.

Empanadillas rellenas de 
ternera, patata, cebolla 

envueltas en una gruesa 
envoltura de masa que-

brada horneada.

Originalmente provienen 
de Cornwall un peque-
ño pueblo encantador 
al sureste de inglaterra. 
Empanada de carne y 

verduras. Se popularizó 
sobre todo como al-

muerzo para los mineros 
que debían llevarse el 

almuerzo dentro de las 
minas. 

Patata cocida al horno, 
muy típica del lugar. 

Jacked Potato

LA MEJOR ÉPOCA DEL AÑO

PRIMAVERA



FIESTAS TRADICIONALES
Saint Patrick’s day
 Celebrada tradicionalmente en Irlanda del norte el 19 de 
Marzo. El patrón de Irlanda es San Patricio y está fiesta está 
asociada al color verde y a todo tipo de fiestas irlandesas.

Boxing Day 
Se sitúa el día 26 de Diciembre. Tradicionalmente es una 
fecha para visitar a la familia y amigos. También es un día 
para partidos de fútbol y otros deportes tradicionalmente 
ingleses.

Noche De Brujas 
Día 31 de Octubre, se asocia a las brujas y fantasmas. Una 
noche donde se suponen que los espíritus y fantasmas vagan 
por la superfície.

La Noche De Guy Fawkes
El día 5 de noviembre se quema el muñeco de trapo de Guy 
Fawkes usualmente acompañado de fuegos artificiales.


