
 día 3 de novembro era un día moi especial, marchabamos a La Rioja. Os Onosos pais deixáronnos no colexio ás oito da mañá . Alí esperaba o autobús 
que nos levaría a Ezcaray.  Estabamos un pouco nerviosos. Acompañáronnos os 
nosos mestres Conchy e Manuel.
Fomos recibidos pola directora do campamento, Aida.
Leváronnos ata as nosas habitacións e logo ensináronnos o resto das instalacións.
Á tardiña coñecemos os que ían ser os nosos compañeiros durante unha semana. 
Eran cataláns, o colexio Ramón LLull de Barcelona. Ao principio costounos un 
pouco relacionarnos con eles pero de seguido nos fixemos amigos.
Logo prensentáronnos aos profesores procedentes de Inglaterra e Irlanda: Gust, 
Doneca, Mark, Connor, Chris, Alice e Jessie.
Organizáronnos en catro grupos: os Pines, os Walnuts, os Oaks e os Beeches.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Marta Harris Fernández
Marcos García Lamas

Festas e tradicións
 ”Las habas de San Benito” (Arredor do 21 Marzo).
 ”Las  Aleluyas” (Domingo Resurrección).
 ”Santa Bárbara” (Luns de Pascua de Pentecostés).
 ”San Juan” (24 de xuño).
 ”San Lorenzo” (10 Agosto).
 ”A Virxe de Allende” e “Fiestas de Gracias” (24-

25 de Setembro).

Ezcaray
Ao sur de Europa atopamos La Rioja, rexión española 
afamada polos seus viños e os seus productos 
agroalimentarios.
O val do Alto Oja está situado na Serra da Semanda, na 
parte máis noroccidental do Sistema Ibérico.  Está 
formado por 7 municipios: Ezcaray, Ojacastro, 
Pazuengos, Santurde, Santurdejo, Valgañón, 
Zorraquín.
Ezcaray é una das localidades de maior tradición 
turística de La Rioja. Ao seu entorno natural e o 
atractivo das súas aldeas hai que engadir a estación de 
esquí de Valdezcaray.
Está situada a 820 metros de altitude e ten unha 
poboación de 1.800 habitantes.

Historia
No ano 1110 aparece a primeira mención 
documental sobre Ezcaray, data na que Alfonso I o 
Batallador, donou a Ermida de Santa María de 
Ubaga en Ezcaray, ao monasterio de Valvanera.
Data clave para a vila foi o 24 de abril de 1312, cando 
o rei Fernando IV el Empazado, otorgou Fuero ao 
Valle de Ezcaray.
Dende o século XVI, tivo unha importante industria 
textil, que culminou no ano 1752 coa creación da 
Real Fábrica de Santa Bárbara adicada á 
manufacturación de panos e sarguetas. Como 
consecuencia dos saqueos durante a Guerra Carlista 
no 1834 tivo que pechar.
Outra industria clásica de Ezcaray foi a minería.
Hoxe en día é plaza hotelera importante. O turismo 
despertou antigas grandezas.

“Foi unha experiencia
inolvidable”.

Manuel Martínez

“Unha experiencia
que repetiría”

Marcos García

“Foi a mellor
experiencia

da miña vida”.
Marta Harris

“Una experiencia
moi bonita. Fixemos

novos amigos”.
Marta Martínez, Natalia Gil

“Divertínme moito”.
Pablo Maril

“Aprendemos
moito inglés”. 

Carolina Mirás, Daniel Losada.

As tarefas repartíanse entre os diferentes grupos.
Seguiamos esta rutina: despois do almorzo tiñamos dúas horas de clases de inglés 
e aínda que pareza mentira eran divertidas. Despóis dun descanso de media hora 
no que falabamos cos nosos compañeiros participabamos nalgúns xogos. Trala 
comida dispoñiamos de tempo libre no que  faciamos manualidades e a 
continuación dúas horas nas que estabamos cos nosos mestres. Logo da cea 
tiñamos a actividade da noite.
O último día foi especial. Montamos unha pequena “disco”. Bailamos e pasámolo 
de marabilla aínda que houbo algunhas bágoas. Ao finalizar entregáronnos os 
diplomas.
Antes de partires cara Santiago xogamos un partido de futbol e outro de balonmán 
de despedida. Foi todo un pouco triste, abrazámonos e choramos.
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