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 Idiomes

Una noia trilíngüe o quadrilingüe?
Presentem  a  L'Iris  Trujillo,  estudiant  de  2n  de 
Batxillerat al nostre Institut:

On  vas  néixer?  Vaig  néixer  a  l’Hospitalet  del 
Llobregat (Barcelona)

Quan vas néixer? el 6 d’octubre del 1993

Què volies ser de petita? volia ser veterinària

Explica'ns  un  record  positiu  relacionat  amb 
l'escola:  Els records més positius que tinc són els 
de les colònies de fi de curs de primària amb tota la 
classe. 

Quan vas  començar  a  estudiar  francès?  Vaig 
començar a 6è de primària al CEIP Països Catalans i 
no l'he deixat d'estudiar mai.

Com vas aconseguir aquest nivell ? Vaig triar el 
francès com a optativa de segon d’ESO, ho vaig fer 
fins  a  1r  de  batxillerat  i  actualment  estudio  a 
l’Aliança Francesa de Granollers.

Estudies a casa ? Sí, m'esforço molt.

Surts  amb  els  amics  o  et  quedes  a  casa 
estudiant ?  Compagino els estudis amb les hores 
d’estar amb els meus amics.

Tens  germans,  et  molesten  per  estudiar  ? 
Bastant, crec que no són conscients del silenci que 
un estudiant necessita per concentrar-se.

De francès, quin nivell tens? Un nivell de B2

Has viatjat a França per practicar l'idioma? Sí, 
dues vegades d’intercanvi.  He estat a Rennes.

T’agrada  estudiar  ?  M’agrada  estudiar 
assignatures  que  m’interessen,  com  per  exemple 
química o biologia, en canvi, si he d’estudiar d’altres 
que no m’agraden em costa bastant però les estudio 
igualment. 

Que vols estudiar quan acabis el batxillerat? 
Veterinària o Bioquímica a la universitat. 

Que  faràs  aquestes  vacances?  Suposo  que 
buscar feina per guanyar uns quants diners i marxar 
una setmana de vacances.

Quants profés has tingut ? De quin en tens un 
bon  record?  He  tingut  molts  professors  des  de 
primària  fins  ara.  La  veritat  és  que  tinc  un  bon 
record  de  l’Antònia  que  va  ser  la  meva  tutora  a 
primer i segon d’ESO perquè mostrava molt interès 
per tots nosaltres i tenia moltes ganes d’ensenyar. 
Sempre estava allà quan la necessitaves. 

Explica alguna anècdota amb un professor.  Hi 
havia una professora que li agradava cantar òpera i 
de vegades ens feia una demostració a la classe.

El francès et resulta més fàcil que l'anglès ? Sí 
perquè s’assembla molt més al català que l’anglès. 

Quines  notes  treies  a  l'ESO  ? I  ara  el 
Batxillerat? En mantinc amb una mitjana de 8.

Amb el molt bon nivell de francès que tens, el 
faràs servir per tenir una bona feina? Clar que 
sí,  sabent idiomes pots  accedir a  molts llocs.   De 
moment no, però espero que un futur  si que pugui.


