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La Meva Experiènca de Ònia
Em dic Ònia Perramon, tinc 20 anys i sóc de Barcelona i m’agradaria explicar-vos la meva
experiència estudiant alemany a Viena, a l’acadèmia d’ActiLingua.

Ja hi he anat dues vegades, la primera quan tenia 15 anys a l’escola d’estiu i em va
quedar un molt bon record i per això aquest any hi he decidit tornar. Estudio alemany
des dels 13 anys i pels catalanoparlants és una llengua bastant difícil d’aprendre ja que
les similituds amb el català són pràcticament inexistents, sobretot la gramàtica. He triat
el curs intensiu on es fan classes de gramàtica, de conversa i classes intensives on
tractem una mica de tot. Els professors estan sempre disposats a ajudar-te i adapten les
classes a la necessitat de l’alumne per tal de que tots els alumnes segueixin el mateix
ritme de classe, encara que els alumnes provinguin de llocs diferents, n’estic molt
contenta ja que ara em sento capaç de parlar alemany amb certa fluïdesa, cosa que no
podia fer abans de començar el curs d’alemany. Els companys de classe són molt
agradables i t’ajuden amb el que calgui.
L’escola està situada a un lloc molt cèntric on és fàcil d’arribar-hi. Cada setmana et
demanen un feedback i realment escolten la opinió dels alumnes ja que he vist que s’han
fet canvis d’una setmana per l’altra en funció de les nostres peticions.
Estic allotjada a l’hotel-apartament i la veritat és que es molt acollidor. Tinc un
apartament amb cuina equipada i està ben connectat amb l’escola a través del tramvia.

Viena és una ciutat preciosa i molt segura, sempre hi ha molt bon ambient i a les
atraccions turístiques no hi ha gaires aglomeracions. L’escola ofereix programes de
cultura per visitar aquests llocs i explicar-te la història de la ciutat i curiositats.
Jo personalment, valoro aquesta experiència com a immillorable i sens dubte ho
repetiria tantes vegades com pugues!

