
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Estic estudiant Manteniment Aeromecànic. Activitat que  compagino amb la pràctica de diversos esports. Participo en la Vocalia Jove de la meva ciutat. Col·laboro com a 

voluntari en el Casal dels Infants per a l’acció social als barris. Cerco feina per comptabilitzar amb els estudis. 

 

 

MENS SANA ...  
En l’actualitat, Grau Superior de Manteniment 
Aeromecànic. Institut Illa dels Banyols, El Prat 
de Llobregat (es pot consultar el programa de 
continguts en: http://iesilla.net/f-
manteniment-de-vehicles/cf-grau-superior-
mainmenu-138.html)  
2012. Batxillerat tecnològic. Institut Salvador 
Dalí. El Prat de Llobregat. 
 
 
 
 

... ET CORPORE SANO 
Practico el futbol des que era petit. Entreno dos 
cops a la setmana i els caps de setmana jugo un 
o dos partits.  
Estic en un grup d’excursionisme de muntanya. 
Un cap de setmana al mes fem una sortida a 
diferents indrets de Catalunya. 

 

 

COOPERATUR I OPERATUR  
Campanya Nadal 2012-2013. Reposició, Caixa i 
Magatzem al Carrefour de La Maquinista, 
Barcelona. 
Estiu 2012. Reposició, Caixa i magatzem a 
Mercadona. Centre XXX, El Prat de Llobregat. 
Des de Gener de 2012 faig de monitor de temps 
de lleure i reforç escolar a infants del barri del 
Raval que van al Casal dels infants per a l’acció 
social als barris 
(http://www.casaldelsinfants.org/)  

 
 

LINGUARUM 
Entenc, parlo, llegeixo i escric correctament en 
llengua catalana. 
Entenc, parlo, llegeixo i escric correctament en 
llengua castellana. 
Entenc, llegeixo i escric fluidament l’anglès. El 
parlo.  
Estic en el nivell inicial d’alemany. 

 

CAPABILITIES, PERITIAS, SCIENTIAM 
 

Tinc una gran capacitat d’aprenentatge. Adquirir coneixements és 
un repte, especialment si és sobre la matèria que m’interessa. De 

manera autodidàctica amplio els continguts que m’ofereixen a 
classe. 

Em relaciono amb les altres persones assertivament, expresso la 
meva opinió respectant l’opinió de la resta, evito imposar el meu 
criteri. En cas de desacord intento negociar per a trobar un punt 

entremig que beneficiï les parts implicades.  
M’organitzo, compatibilitzo força activitats diverses en un temps 

limitat. Haig de prioritzar (estudis i feina primer) i calcular el temps 
que necessito respecte al que tinc per ajustar-los. 

Gestiono les situacions d’estrès (per exemple per volum de feina o 
per conflicte amb una altra persona). Mantinc la calma, analitzo la 

situació en la seva globalitat, evito centrar-me en el problema, 
destino els esforços en cercar alternatives i solucions. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dades de Contacte de Roger Nieto  
Correu electrònic: 
Roger.nnnnnnnnn@gmail.com 
Twitter: @roger.nnnnnnnnnn 
Telèfon: 6254576nn 
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