GUIA PER L’INTERCANVI A ROSE BRUFORD LONDRES
1. El campus. Tips Bàsics per moure’s per la universitat.

El campus no té cap secret, no és excessivament gran. Té dos edificis i normalment es va
canviant d'aula cada dia. A més, tindreu un mail exclusiu de la Rose com alumne on t'envien
l'horari, tots els meetings, briefings, obres de teatre i activitats que es facin a la universitat.
També us donaran una targeta d'estudiant que serveix, a part de per entrar a la universitat,
per utilitzar la impressora (hi ha sala d'ordinadors on podeu imprimir els treballs), agafar un
llibre a la biblioteca o tenir descomptes a diferents botigues.
El clickedu d’allà es diu VLE. Hi podreu trobar llibres, materials de classe... etc. Els primers dies
tindreu briefings amb els professors i us explicaran molt bé com funciona.
2. Seleccionar assignatures

Les assignatures no es poden seleccionar. El conveni Erasmus amb Eòlia és per anar a fer 3r
curs del programa European Theatre Arts. Si teniu algun dubte podeu parlar amb alumnes que
hi hagin anat altres anys per saber què s’ha fet a cada assignatura.

3. Consells per trobar allotjament

SpareRoom és la web i app on hi ha més oferta d'allotjament a Regne Unit. A més, si
pregunteu a la persona de contacte de Rose Bruford que tingueu, li podeu demanar que us
ajudi amb l'allotjament i us donarà la contrasenya d'una web que tenen ells on també hi ha
gent que ofereix habitacions. Per últim, també us pot servir unir-vos al grup de Facebook de
Rose Bruford que es diu Shared Houses i allà també hi ha ofertes.
És recomanable buscar allotjament el més a prop possible de la universitat, ja que el transport
és car i a més a més la majoria de gent de la universitat viu per allà.
A més, seguidament hi ha dos links de dos grups de Facebook on podeu buscar company de pis
i allotjament. Hi ha moltes webs per buscar pis a Londres. Tot i això, és recomanable primer
intentar-ho des de Barcelona ja que teniu la certesa que són segurs per quan ja estigueu allà.
https://www.facebook.com/groups/1873998946180110/
https://www.facebook.com/groups/HustleHomes/

4. Tema econòmic: mitjana al mes aproximada.

Hi ha dos exemples.
1. Es poden calcular uns 900€ al mes, però depèn dels límits que us poseu. Ara bé, trobar
una habitació per menys de 400 pounds, que són uns 450€, és gairebé impossible. La
majoria estan al voltant de 500 pounds. De menjar, es poden gastar uns 25 pounds a la
setmana al supermercat, sense comptar algun dia que es menja fora.
2. També surt el càlcul de 550-600 euros:
420- allotjament
130-menjar
50- transport públic i altres

5. Coses a fer a la ciutat

Sidcup, que és on està la universitat, no té gaire a visitar. Però sí que hi ha alguns bars per
prendre alguna cosa amb els companys després de classe: Black Horse o Iron Horse.
Per sopar diuen que hi ha una hamburgueseria a prop de l’estació de tren de Sidcup que es diu
Hello Burger!
Durant la setmana, per això, viureu a la universitat i estareu tot el dia a la cafeteria de la pròpia
Rose (que està molt bé).
Després, a la ciutat de Londres hi ha moltes coses a fer o visitar. També és recomanable visitar
Brighton (que està a dues hores en tren des de Londres) ja que és un poble amb encant.

6. Mobilitat per a la ciutat
La targeta de transport públic de Londres és la Oyster card, que s'ha d'anar recarregant.
Serveix per bus, tren, metro... Es pot comprar a qualsevol botiga tipus badulaque i es pot anar
omplint a les mateixes botigues o a les estacions de trens. Té un preu de 5 euros, la targeta en
si.

També es pot utilitzar la targeta de crèdit contactless per pagar els viatges com si fos la Oyster.
No hi ha cap diferència entre utilitzar una cosa o l'altra, l'únic que la Oyster val 5 pounds i s'ha
d'anar recarregant. Però amb la Oyster es pot veure quant pagues per cada viatge quan passes
per les màquines i amb la targeta no, sinó que se't cobra tot el que hagis gastat aquell dia el
dia següent o al cap d'uns dies.
En general, no hi ha descomptes per estudiants. Hi ha la Oyster d'estudiants, que fa un 20% de
descompte només en la travelcard, que és un tipus d'abonament mensual, però que només
surt a compte si agafes transport cada dia.
Com a referències de preus, un bitllet de bus val 1,5 pounds vagis on vagis. El tren de Sidcup a
Londres val 3,5 pounds ( a no ser que l'agafeu en hora punta que val 5). I el metro a Londres
depèn d'on aneu pot anar dels de 2,5 pounds a 4,5 o fins i tot 7, si l'agafes en hora punta. És
difícil de calcular perquè va per zones dins de la mateixa ciutat.
* Per classe heu d'anar amb roba neutre (més aviat negre) res de samarretes amb logos o
colors llampants.

