
Som els alumnes de 
l’Escola «La Sínia» de 

VIC. 



Zeyu Zeng 

 
Hola, sóc en  Zeyu,  

tinc  10 anys i vaig a  

4rt B.Tinc dos  

germans i una germana. 

Vinc de la Xina. 

M’agrada el pollastre,  

el bàsquet i  jugar amb 

l’ordinador. 

 



Joyti Mandahar 

Hola, sóc la Mankaranjot,  

tinc 10 anys i vaig a  

4rt B .Tinc un   

germà i sis cosins. 

Vinc de l’Índia. 

M’agrada el pollastre, 

aprendre català  

 i  jugar al parc. 

 



Babanpreet Singh 

Hola, sóc en Babanpreet.  

Tinc 9 anys i vaig a  

4rt B. 

Tinc una  germana que 
es diu Hemanpreet. 

Vinc de  l’Índia. 

M’agrada jugar futbol, 
jugar hockey i menjar 

pa.  

 



Clifford  Amankona 

Hola, sóc en Clifford 

tinc 12 anys i vaig a  

6è B. Tinc dos 

germans i una germana. 

Vinc de Ghana. 

M’agrada el futbol ,  

la xocolata 

 i  estudiar. 

 



Larisa Szanto 

Hola, sóc la Larisa,  

tinc 9 anys i vaig a  

3r B.  

No tinc germans però tinc 
una cosineta que es diu 

Bianca. 

Vinc de Romania. 

M’agrada saltar corda,  

mirar la tele i   

jugar a l’ordinador. 

 



Hemanpreet kaur  

Hola, sóc la Hemanpreet  

tinc 11anys i vaig a  

5è A. Tinc un  

germà. 

Vinc de l´Índia. 

M’agrada la xocolata , 

jugar al parc i estudiar. 

 



Ernest Amankona 

Hola, sóc l’Ernest,  

tinc  10 anys i vaig a  

5è A. Tinc  dos 

germans i  una germana. 

Vinc de Ghana. 

M’agrada  jugar futbol,  

l’arròs i   

fer esport. 

 



Samaely  Pérez Vega 

Hola, sóc la Samaely,  

tinc 11anys i vaig a  

5è.Tinc un  

germà i una germana. 

Vinc de Madrid. 

M’agrada la coca,el tenis 

 i   

jugar als jocs amb els nens i 

nenes de la meva classe. 

 



Jia Fu  Chen 

 

Hola, sóc en Jia Fu,  

tinc 11 anys i vaig a  

5è A. 

 Tinc una germana petita. 

Vinc de la Xina. 

M’agrada jugar a 

l’ordinador, dibuixar i 

menjar peix. 

 



Godspower  

Hola, sóc en Godspower 

tinc 10 anys i vaig a 5è A. 

 Tinc un  

germà. 

Vinc de Nigeria. 

M’agrada mirar la  

televisió,juga a 

l´ordinador i  jugar 

hockey. 

 



Rajvansh  Singh 

Hola, sóc en Rajvansh ,  

tinc  9 anys i vaig a  

4rt A.  

No tinc  

germans. 

Vinc de l’Índia. 

M’agrada jugar a futbol,  

Criquet i menjar pizza.  

 



Constace Karikari 

Hola, sóc la Constance,  

tinc 12 anys i vaig a  

6è B. Tinc un 

germà i  dos germanes. 

Vinc de Ghana. 

M’agrada jugar a bàsquet,  

 menjar pastís de nata i 
xocolata, el  Karate i  

m’agradaria tenir una casa 
molt gran.  

 

 



FRANK     SALINA 

Hola, sóc en Frank,  

tinc 11 anys i vaig a  

6è B. No tinc germans. 

Vinc de  Nicaragua.      

M’agrada el futbol,    

el bàsquet i el patinatge. 

 



Soufian Jamil 

Hola, sóc en Soufian 

tinc 11anys i vaig a  

6è B. Tinc 2 

germans i cap germana. 

Vinc del Marroc. 

M’agrada jugar a  
l’ordinador,  l’esport, 
escalar muntanyes i 

menjar pizza. 

 

 



PEIJING  HAN 

Hola, sóc la Peijing,  

tinc 11 anys i vaig a  

5è B. Tinc  

una germana. 

Vinc de la Xina. 

M’agrada patinar,  

pintar i menjar xocolata. 

 


