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Hola! Sóc l’Ariadna i sóc professora d’anglès d’alumnes de 
primària i secundària, tot i que actualment només treballo 
amb alumnes de primària. M’agrada molt ensenyar i també 
m’agrada molt la llengua anglesa. Per tant,  per mi és tot un 
plaer poder guiar als meus alumnes en aquest procés  apre-
nentatge i veure com aprenen i superen tots els reptes que 
es plantegen. El meu objectiu és que els alumnes gaudeixin 
de les classes i que per tant se sentin còmodes, contents i 
motivats a l’hora de treballar la llengua anglesa. 

About me

Ariadna
Em considero una persona de lletres, ja que sempre he 
tingut molta facilitat i molt d’interès a l’hora d’aprendre idio-
mes. L’anglès és una de les meves llengües preferides junta-
ment amb el català i des de ben petita l’he treballat molt. 
Actualment estic cursant el grau d’Educació Primària a la 
Universitat de Barcelona  amb la menció de llengua anglesa. 
Gaudeixo molt ensenyant als infants i veient com aquests 
aprenen i milloren els       seus coneixements i les seves habi-
litats d’aprenentatge. 

I like English...

Des de sempre he tingut clar que la meva vocació és  l’edu-
cació. El fet de treballar amb alumnes en grups reduïts 
permet oferir una atenció molt més personalitzada que en 
una aula normal amb 25 alumnes. D’aquesta manera es 
poden incorporar els jocs com a eina d’aprenentatge. Veure 
com els alumnes aprenen,  milloren i superen errors que 
abans cometien m’omple de felicitat i d’orgull. 

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Sóc Girona tot i que quan vaig 
començar la Universitat vaig venir 
a viure a Barcelona i des d’alesho-

res que visc a Barcelona. 

He cursat el batxillerat humanístic 
a l’institut de Santa Coloma de 

Farners. I actualment estic cursant 
el tercer any de carrera del grau 

d’Educació Primària a la Universitat 
de Barcelona. 

En el meu temps lliure m’encanta fer 
sortides amb les meves amigues,  

passar temps amb la meva família i 
practicar esport. M’agraden molt els 

esports, especialment el bàsquet.

My hobbies


