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5. Com es diuen
els teus pares?
El meu pare es diu Xavier i la
meva mare es diu Begonya.
6. Tens mascotes?
No, de moment no en tinc
cap.
7. A quins llocs has viatjat?
He anat a França, Anglaterra, Irlanda,
Alemanya i, sobretot, Espanya.
1. Quan vas néixer?
Vaig néixer l'1 d'abril de
l'any 1992.
2. On vas néixer?
Vaig néixer a Castelló de la
Plana.
3. Quants anys tens?
Tinc 29 anys.
4. Tens germans o
germanes?
Sí, tinc dues
germanes.
JUDIT, NOEMÍ I KIKU

8. A l'escola,
treies bones notes?
Vaig tenir temporades, quan vaig
acabar l' ESO treia millor notes
que quan la vaig començar.
9. Quina assignatura
t'agradava més?
La filosofia.
10. Tu quan eres més jove, a
què et volies dedicar?
No ho tenia clar, ho vaig
anar descobrint.
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11. Què et va animar
a ser docent?
M'agrada treballar amb
adolescents i l'ensenyament.
12. Quina carrera vas fer?
Vaig fer el grau
d'Estudis Anglesos.
13. Fas alguna rutina diària?
Sí, per organitzar-me la feina
i gaudir de les meves aficions.
14. Quin gènere de
música t'agrada?
Els que m'agraden són: el
reggae, l'ska, el pop i el rock.
15. Ets consideres una
persona supersticiosa?
No, realment no considero que
tingui supersticions.
16. Tens fills?
No, no en tinc.
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17. Què t'agrada fer en el teu
temps lliure?
M'agrada dibuixar, pintar,
fer esport i meditació.
18. Tens xarxes socials?
Sí, tinc Facebook i
Instagram.
19. Quants anys fa que ets
a l'institut?
Fa un any.
20. Quin és el teu plat
preferit ?
Uf! En tinc molts, per exemple: la
truita de patates, l'arròs al forn, la
pizza, l'hummus...
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