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Passatemps

Enigma

1. Quan vas néixer?

Vaig néixer l’any 1977 

2. On vas néixer?

Vaig néixer a l’Hospital de Granollers. 

3. On vas estudiar?

Vaig  estudiar  a  l’institut  Manuel  Blancafort  a  La
Garriga. 

4. On vius actualment?

Actualment, visc a L'Ametlla del Vallès.

5. Quina carrera has estudiat?

Vaig estudiar la carrera de Filologia Hispànica

6. De petita volies ser professora?

De  petita  no  volia  ser  professora,  volia  ser
veterinària o pagesa

7. Quant de temps fa que ets professora?

Crec que fa uns dotze anys.

8. De quina edat són els  alumnes als  quals  fas
classe?

Els alumnes que faig classes tenen 14 anys i entre
16 i 17 anys. 

9. Quant temps fa que ets en aquest centre?

Fa que treballo en aquest centre uns mesos, des de

l'inici de curs, però, abans ja hi havia estat aquí.

10. Et sents bé amb els teus companys de treball?

Em sento molt bé amb els meus companys. 

11. I amb els teus alumnes?

Amb els meus alumnes em sento bé, però depèn del
dia.

12. Quines afeccions tens?

Les meves afeccions són el senderisme i la lectura.

13. Practiques algun esport?

Els esports que practico són el ioga i el pilates.

14. Quin és el teu signe del zodíac?

El meu signe del zodíac és el cranc.

15. Quin es l’últim llibre que has llegit?

L' últim llibre que he llegit es “Los besos en el pan”
de l’autora de Almudena Grandes

16. Quina és l’ última pel·lícula que has vist?

La última pel·lícula que he vist és “Una pastelería
en Tokio”.

17. Quin és l’últim concert que has anat?

L'últim concert que he anat és el de Paco Ibáñez.

18. Quins països coneixes?

Conec  França,  Itàlia,  Alemanya,  Menorca,  Cuba,
EEUU, Tailàndia, Vietnam.
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