Debla sprogskole
I denne uge har der været en halvering af antallet af elever på Debla, hvilket har medført en
mere fokuseret undervisning for dem der har været tilbage. Lærerne har været Sergio og
Sarah, begge kvalificeret lærer, som er gode til at forklare tingene indtil vi forstår og ikke
bare hoppe over i engelsk med det samme. Undervisningen har været fra 9-13 og haft
meget fokus på at bruge den “teori” vi har lært i praksis. F.eks. har vi skulle lære hvordan
man laver grammatisk fremtid, og derefter gået rundt og spåede de andres elevers fremtid.
Og det samme med datider, denne form for undervisning fungerer godt, fordi det bliver
nemmere at huske disse ellers lidt kompliceret bøjninger.
Udover undervisning har der i denne uge også været et stort fokus på kulturen både i
Malaga og Spanien. Blandt andet med vores tur til markedet den anden dag, hvor vi skulle
finde svar på forskellige spørgsmål som “hvad er åbningstiderne?” og selvfølgelig udforske
markedet. Det er igen en af de store forskelle at man holder markeder hvor man foretager
størstedelen af sine indkøb, i stedet for blot at tage i supermarkedet ligesom hjemme.
Ligeledes var turen i markedet et godt sted at udforske brugen af det spanske man havde
lært, da de færreste derinde kunne noget engelsk. Om onsdagen fik vi lov til at prøve kræfter
med den sydspanske dans Flamengo, undervist på skolen af en af lærerne. Det var lidt
kompliceret, da man både skulle bruge ben og arme på samme tid, men dog var det heldigt
at man ikke var en pige, da deres del var en del svære. Dagen efter om torsdagen serverede
Debla en lækker omgang Paella som de havde lavet på skolen, det smagte lækkert og kan
helt klart anbefales.

Den spanske familie
Den spanske familie som vi har fået var ikke som vi havde regnet med. Efter den første uge
lærte vi hurtigt at vi ikke særligt ofte ville komme til at se værtsfamilien, vi ser dem i
gennemsnit 2-3 gange om dagen uanset om vi bruger hele dagen i huset eller ej.
Samtalemæssigt er de ret korte, det er meget sådan hvordan er dagen gået og hvad vi
kunne tænke os at få til aftensmad. Vi skriver mere med Carmen over whatsapp end vi ser
hende så det er lidt den form for kommunikation vi har med værtsfamilien. Måltiderne vi får
serveret, er vel egentlig okay, men Lasse og jeg er blevet enige om at mad fra
mikrobølgeovnen ikke smager så godt. Maden vi får serveret er ret tydeligt blevet lavet et
par dage før og så bliver det smidt i mikrobølgeovnen og serveret i en lunken temperatur.
Boligforholdene er faktisk utroligt gode. Vi har fået hvad der svarer til en studielejlighed
“næsten” for os selv. Vi deler pladsen med en pige fra Schweiz som hedder Marina, og hun
er supersød, så der er ingen problemer der. Og vi bor tæt på stranden og en masse
restauranter. Når vi skal snakke med dem er det egentlig bare det nemmeste, som for
eksempel om Wifi’en virker ordentligt eller om hvordan vores dag er gåe. De ligger ikke så

meget vægt på det personlige aspekt i at have studerende på besøg. Vi har den teori om at
de egentlig bare har os fordi de får flere penge for at have os boende end en som vil lege
pladsen ud.

Praktiksted 1 Caspers oplevelse

Caspers praktiksted var en restaurant, som hedder O’mamma mia på muelle uno i Malaga.
O’ mamma mia er en restaurantkæde i Malaga og er derfor en veletableret virksomhed med
mange faste og tilfredse kunder. Det er en italiensk restaurant så derfor serveret de
selvfølgelig primært italiensk mad. Restauranten har mange forskellige kunder, som
kommer forbi og spiser hos dem. Men Casper føler ikke at han har nået at få det fulde
indtryk af hvilke kunder der kommer, da han kun var der til middagsserveringen. Hans
umiddelbare indtryk af hvilke former for kunder de har er helt klart de lokale fra Malaga, da
deres menukort blandt andet kun var på spansk. Han nåede dog at møde nogle enkelte
turister, det var blandt andet nogen fra Danmark. De typer medarbejdere virksomheden
havde var tjenere og kokke. Restauranten havde ansatte fra alle mulige steder af verden. De
havde to kokke fra Marokko og en tjener fra Italien blandt andet så de var heller ikke fuldt
ud perfekte til spansk, men det var rart at vide for Casper at han ikke var den eneste som
ikke var perfekt til sproget. Den første dag han skulle møde havde han ikke de største
forventninger til hvilke aktiviteter han skulle lave, han havde frygtet han skulle i opvasken og
sandt nok så kom han også det. Det er ikke så slemt for han har prøvet det før hjemme i
Danmark, men Casper lærte hurtigt at køkkenkulturen i Spanien er meget anderledes end
hjemme i Danmark. Det lærte Casper da han så køkkenchefen og en af de andre tjenere stå
og ryge en lille cigaret ude i køkkenet, han tænkte til sig selv ”er det egentlig lovligt”, men
lod dog være med at spørge da han ikke lige ville have de skulle se ned på ham inden for den
første halve time. Men alt i alt gik første dag fint han vasket op og pillet rejer. Til hans store
overraskelse gav de ham også mad på husets regning plus han fik hele 3 pizzaer med hjem.
Det var noget som gik igen helt frem til onsdag. Tirsdag fik han så lov til at være drikkevarer
manden. Det indebar egentlig bare at lave de drikke boner som kom fra de borde som var
optaget i restauranten. Det var dog noget af en svær opgave da det ikke altid var lige nemt
at kunne forstå hvad de sagde til ham da der var travlt og Casper trodsalt ikke er den bedste
til sproget. Så da de var på det travleste, følte han egentlig bare at han stod mere i vejen
end han gjorde godt. Men da vagten var slut virkede de ansatte til at være godt tilfredse
med ham og han fik så mad med hjem igen den dag efter de spurgte om han havde lyst til at
have noget med. Onsdag var en meget stille dag hvor der ikke var så meget at lave så for at
være ærlig er der ikke meget at beskrive eller berette om og egentlig også torsdag. Men for
at vende tilbage til medarbejderne så var de utroligt tålmodige og virkelig flinke og rare
personer og Casper kunne ikke have ønsket sig det skulle have været anderledes. Fredag var
egentlig også en meget stille dag og derfor blev han sendt ud i køkkenet igen og vaske op og
pille rejer og da han blev færdig med det kunne han så få lov til at gå tilbage til at være form
for ”mini tjener”. Det var også svært for når man var ude og gå blandt gæsterne for de
spanske gæster kunne godt finde på at spørge om alt muligt og det var ret udfordrende på

visse punkter, men Casper føler selv at han klarede sig igennem det ret godt. Alt i alt synes
Casper det har været en vellykket praktik uge og det har været meget lærerigt og det er ikke
noget han glemmer lige foreløbigt.

Hele gruppens oplevelser i løbet af ugen socialt og kulturelt
Ugen har været fyldt med oplevelser, bla. var der jo Flamingo dans og Paella på Debla og
indtrykkene fra praktikstedet, men der har også været andre oplevelser. Tirsdag var der
national helligdag for Spanien, da der var jubilæum for den dag Columbus opdagede
Amerika, det betød at stort set alle havde fri, medmindre man arbejde på hotel eller
restaurant. Dagen forløb med afslapning på stranden og snak med de lokale. Den næste
kulturelle oplevelse kom dagen efter da vi tog et smut til Malaga og prøvede spiste tapas.
Det var en god oplevelse og det smagte godt, selvom det var lidt dyrt. Ellers har vi været en
tur i Nerja og se på en gammel smuk landsby, hvor indbyggerne har formået at leve i fred,
selvom der er en blanding af kristne, muslimer og jøder i byen, hvilket er meget

imponerende når man tænker på de historiske konflikter der har været. Ellers så vi bagefter
tegn på Malagas natur, da vi besøgte en flot drypstenshule lidt fra Nerja, hvor man for
mange år siden havde boet. Det er noget af en kontrast fra den danske natur hvor der maks
er nogle bakker og skov.

