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Soc un jove motivat i ple d’energia. Sempre que puc intento 
fer somriure a la gent que m’envolta, perquè la vida és molt 
millor quan s’és feliç. Confio en el progrés dels éssers 
humans com a societat i m’agradaria formar part d’un futur 
de pau, harmonia i igualtat. Per això, crec que l’educació és 
un pilar fonamental per al progrés col·lectiu i estic molt con-
tent de començar amb aquest projecte a Nubotica. 

About me

Arnau
L’anglès sempre va ser la meva assignatura de confiança 
durant l’ESO. Em semblava molt útil i interessant, ja que em 
permetia entendre la música que escoltava i veure pel·lícu-
les en versió original. I no només això, l’anglès em va obrir 
les portes a una infinitat de contingut online bo i interessant 
que només es troba en aquest idioma. A més, gràcies a l’an-
glès he tingut l’oportunitat de conèixer gent de tot el món. 
La passió per aquest idioma m’ha portat finalment a estu-
diar Traducció i Interpretació.

I like English...

Per sort, crec que jo he rebut una bona educació i he tingut 
molts bons referents que m’han ajudat a créixer i a apren-
dre, tant a l’escola com a l’esplai, i ara m’agradaria prendre el 
relleu amb les noves generacions d’infants. Soc monitor a 
l’esplai Xiroia, vaig fer classes particulars, i ara he començat 
l’aventura a Nubotica. Gaudeixo molt ensenyant, i els 
infants converteixen el procés en una experiència plena i 
divertida en els que aprenem tots, tant ells com jo.

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Visc a Barcelona, molt a prop de 
L’Hospitalet.

Batxillerat Humanístic e l’Escola 
Joan Pelegrí.

Nivell elemental de llenguatge 
musical.

Actualment estudiant Traducció i 
Interpretació d’idiomes (Anglès) a 

la Universitat Autònoma
de Barcelona.

M’encanta la música en tots els 
sentits. Toco la guitarra des de que 
era petit, ara toco en dos grups de 

música i he començat a composar. A 
part també dedico part del meu 

temps lliure als videojocs i a sortit 
amb els amics.

My hobbies


