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Jaksolle valmistautumien & majoitus & ongelmat
Päädyin KV-jaksolle, kun kuulin siitä opettajaltani.
Valmistautuminen jaksolle oli ihan hyvä, mutta moni asia oli
hieman liioiteltu. Esimerkiksi asunnoissa ei ollut edes
kylmä, vaikka niin sanottiin monesti.
Menin KV-jaksolle samaan aikaan kahden luokkalaiseni
kanssa, joista toinen oli samassa työpaikassa kanssani.
Työpaikka oli huonosti ajoitettu. Työpaikallani, eli koululla
oli juuri menossa kokeet ennen lomaa. Osa oli siellä jo
valmistunut, ja loput olivat hermoissaan kokeistaan.
Majoitus oli aika huonosti hoidettu kanssa. Ensimmäinen
asunto oli todella mukava ja hyvällä sijainnilla. Mutta kun
kaksi muuta Keudan opiskelijaa lähtivät takaisin Suomeen,
me jouduimme muuttamaan pois. Informaatio tästä tuli
vasta kello 22 sunnuntaina, ja meidän piti lähteä talosta jo
seuraavana aamulla kello 10.
Toinen asunto oli ihan mukava, mutta paljon pienempi.
Sijainti oli ihan hyvä kanssa.

Puolessavälissä jaksoa muutin, joten jouduin
selvittämään miten pääsisin uudelta asunnolta
työpaikalleni. Ei se loppujen lopuksi ollut edes
vaikeaa, käytin Google Mapsia ja sain tietää
tarvittavat metro- ja bussiajat.
Seuraavalla kerralla matkustellessani nostaisin ja
käyttäisin enemmän käteistä, sillä minulla oli pari
korttiongelmaa, joita ei olisi ollut jos olisin
käyttänyt käteistä.
Espanjassa ihmiset eivät olleet niin kiireisiä kuin
Suomessa. He vaikuttivat paljon enemmän
perhekeskeisiltä ja iloisilta.
Uskon, että jakso kohensi itsetuntoani ja antoi
minulle rohkeutta puhua englanniksi, mutta myös
suomeksi muille.

Asuin ensin neljän Keudalaisen kanssa
asunnossa, missä oli kaksi kylpyhuonetta,
kolme kahden henkilön makuuhuonetta,
iso keittiö, parveke ja olohuone. Asunto oli
hyvin lähellä Uribarrin metropysäkkiä.

Jouduin muuttamaan Santutxuun uuteen
asuntoon yhden Keudalaisen kanssa, jossa
asui myös kaksi portugalilaista vaihtooppilasta. Tässä asunnossa oli kolme
makuuhuonetta (2x yhden henkilön ja 1x
kahden henkilön), pieni keittiö, parveke,
olohuone ja yksi vessa, minkä lukko ei
toiminut.

Asunnot

Uribarrin asunto
Santutxun asunto

Escuela de Hostelería de Galdakao
Escuela de Hostelería de Galdakao on
koulu, missä voi opiskella tarjoilijaksi,
kokiksi ja leipuriksi.
Joka keskiviikko leipuriopiskelijat myivät
tekemiään tuotteitaan ulkopuolisille.
Päivät alkoivat 8-10 ja loppuivat yleensä
14:45-15:45.
Kello 12 oli ruokailu, jolloin oppilaat menivät
joko koulussa olevaan ravintolaan
syömään, tai pois koululta lähimpään
tavernaan syömään.
Koulun ravintolaa pyörittivät tarjoilijoiksi ja
kokeiksi opiskelevat. Myös ulkopuoliset
kävivät siellä ruokailemassa.
Opiskelijoille ateria (alkuruoka, pääruoka +
jälkiruoka) maksoi 4€/päivä, ja ulkopuolisille
14€/päivä.

Yleensä päivän aluksi minulle annettiin
historiallisesti tärkeä baskilainen, jonka tein yksin tai
parin (toisen Keudalaisen) kanssa. Opin monia
uusia reseptejä.
Kommunikaatio oli välillä hankalaa, kun oppilaat tai
opettajat eivät puhuneet englantia, vaikka he
ymmärsivät sitä.

Menin bussilla koululle. Matka
oli noin 15 minuuttia bussilla ja
muutaman minuutin kävely.

Vapaa-aika & kulkeminen & asuminen
Lounaan söimme joko ulkona, tai
tilaamalla Glovo –sovelluksella
asunnolle ruokaa.
Usein kiertelimme kaupunkia kävellen,
mutta metroa tuli myös käytettyä paljon,
jotta pääsisimme kiertelemään eri alueita.
Metrolla oli helppo matkustaa. Joka kerta,
kun meni metrolla, niin piti leimata Barikkortti porttiin, mennä siitä läpi ja odottaa
metroa. Jouduit myös leimaamaan kortin,
jotta pääsisit portista myös ulos.

Sää Bilbaossa oli erittäin mahtava kun olimme
siellä. Paikalliset jopa sanoivat, että niin lämmin
ilma ei ollut normaalia siihen aikaan vuodesta.
Bilbaossa oli jaksomme aikana karnevaalit.
Ihmiset pukeutuivat asuihin, jotkut jopa
osallistui teillä meneviin esityksiin, jonka takia
monia teitä oli suljettu.

Siellä, missä me asuimme, oli lähellä kaksi hyvää kauppaa, Eroski ja BM. Myös Lidl
oli aika lähellä, mutta se ei ollut yhtä hyvä.
Kaupoista löytyi hyvin tarvitsemia tuotteita. Kaikissa kaupoissa ei ollut maitoa
kylmässä, sillä siellä ihmiset juovat UHT- eli iskukuumennettua maitoa, joka säilyy
huoneenlämmössä.
Pyykin pesu oli helppoa, sillä molemmissa asunnoissa oli pesukone ja pyykkilauta.

Bilbaossa käytetään Barik –korttia
busseissa, metroissa ja junissa.

