
Entrevista con Caleb 

 

Caleb é o noso novo auxiliar de conversa de lingua estranxeira and non puidemos evitar 

facerlle unhas cantas preguntas para coñecelo algo mellor  

P:  Cal é o teu nome? 

R: Chámome Caleb Jones 

P: De onde ves ?  

R:  Veño de Salt lake city, no estado de Utah , nos Estados Unidos de América  

P:  Onde está e como é Salt Lake City? 

R:  Utah está no medio de Estados Unidos arrodeado polos estados de Nevada, Arizona e 

Colorado. É moi caloroso e seco no verán, pero frío en inverno. 

 P: Por qué decidiches vir a España? 

 R: Esta é a miña primeira vez en Europa. Vin aquí para experimentar o modo de vida europeo. 

Ademáis, estudei castelán e a historia e cultura de España na universidade polo que decidín vir 

aquí . 



 

  

 

 

 

 

 

P: Qué é o que máis te gusta de España? 

R: Me encanta a comida aquí. Me encanto o polbo!!. Ademais non estou acostumado a ver o 

océano e adoro poder velo aquí en A Guarda. 

P:  Botas de menos os Estados Unidos? Qué o que máis botas de menos? 

R: Para ser honesto, non os boto moito de menos. Si algo boto de menos, eso é a miña familia. 

Boto de menos a cociña da miña nai! 

 P: Unha meta para este ano? 

R: Visitar 10 países europeos 

P: Te gusta algún deporte? Es seguidor dalgún equipo ? 

Me gusta correr e nadar. Son seguidor do equipo de baloncesto da NBA : Utah Jazz 

P:  Cal e a túa comida favorita? Algunha banda de música que che guste ? 

R:  Me encanta a comida mexicana, especialmente as chimichangas e as fajitas. En canto a 

música, me gusta as dos oitenta en especial Queen.  

P:  Unha mensaxe para os teus estudantes 

R: Estou encantado de estar aquí nesta escola. Sodes todos maravillosos e estou desexando 

coñecervos e ser o voso mestre e o voso amigo. 

  

 

 


