ESCOLES DEL MÓN
6 ANYS I MOLTES MANERES DE VIURE’LS

Com viuen l’escola els nens i nenes de 6 anys a diferents parts del món :

NOM I COGNOM : BERNAT SOLÀ SOBRÉ
EDAT : 5 anys
CONTINENT : EUROPA
PAÍS : CATALUNYA
POBLACIÓ : CALLÚS
ESCOLA : JOVENTUT

ENTORN FAMILIAR

Resideix amb els seus pares, Albert i Karina, a Santpedor, un poble de la
provincia de Barcelona. Té una germana de 3 anys i un entorn familiar proper i
estable, els 4 avis resideixen aprop i també els tiets (germà del pare) amb la
tieta i les 3 cosinetes. La tieta (germana de mare), tiet i cosinet Marcel
resideixen a França-Suïssa però es veuen molt sovint. Té un grup d’amics als que
veu i juga diàriament, durant el cap de setmana fa moltes activitats amb els
pares, família i amics, ha viatjat, ha anat a cases rurals, ha fet moltes sortides
de tot tipus, caminades i celebracions, s’ha quedat a casa dels avis moltes
vegades per les escapades dels pares, ha disfrutat de la plajta, amb patins, bicis,
kayac, cars, de caps de setmana a Roda de Barà, i ha gaudit d’un entorn familiar i
d’amistats estable i proper.

Esport que li agrada practicar o principal activitat que més li agrada :
Li agrada molt jugar a futbol, pot ser influència del seu pare i també del país on
viu on aquest esport és gairebé part de la vida mateixa.
Ocupació i perfil dels pares :
Ell Diplomat en Turisme i Màster en Marketing, ella Llicenciada en Dret i Màster
en Recursos Humans. Els últims anys han treballat com a freelance donant
serveis en l’àrea comercial i selecció de persones durant 9 anys. Els encanta
disfrutar de bons moments amb la família i amics i sempre disposats a organitzar
àpats, sortides i escapades, i fer unes bones xerrades. Amb una gran passió
compartida: viatjar.
Va a l’escola el Bernat ? : Sí
A partir de quina edat és obligatòria l’escola al seu país :
A partir de 6 anys (Primer)

ESCOLA
Tipus d’escola (pública / privada) : Escola pública de poble : Escola Juventut de
Callús
Nombre d’alumnes en el total de l’escola : 219
Nombre de professors : 16
Nombre alumnes a la seva classe : 25
Horari escolar :
De 9 a 12:30 i de 15:00 a 16:30h.
Assignatures impartides :
Llengua catalana i castellana, Matemàtiques,Medi,Anglès, Educació Fisica,
Música, Plàstica i Informàtica.
Principals projectes de l’escola :
Esquirols
Altres que trien de forma consensuada els mateixos alumnes de la classe.
Pàgina web escola :
http://www.xtec.cat/centres/a8015247/

CLASSE DE PRIMER :

ESCOLA JOVENTUT DE CALLÚS :

