REVISTA
ELI

PASSATEMPS

6. Quantes carreres tens?
Doncs, de moment, una, però
tinc un màster i me n'estic
traient un altre!
1. Quan vas néixer?
Vaig néixer l'any 1989.
2. On vas néixer?
Vaig néixer a la capital del
Vallès Oriental, Granollers.
3. Quants anys tens?
Fàcil, encara no he fet els
33 (l'edat de Crist!) o sigui
que encara en tinc 32.
4. Tens germans o
germanes?
Sí, jo soc el mitjà, això vol
dir que tinc una germana
petita i una de gran.
5. Com es diuen
els teus pares?
El meu pare es diu Marcos i la
meva mare es diu María Dolores.
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7. A quins llocs has viatjat?
He perdut el compte, m'encanta viatjar!
Us diré, per exemple, que he visitat: El
Marroc, El Sudan, Qatar, El Vietnam, El
Kirguizistan, els Estats Units i gairebé
tot Europa.
8. A l'escola,
treies bones notes?
Sí! Soc molt partidari de la cultura
de l'esforç i era un alumne
exemplar, d'excel·lents.
9. Et consideres una persona
tranquil·la?
És evident que soc una persona
molt tranquil·la, no m'acostumo a
posar nerviós.
10. Tu quan eres més jove, a què
et volies dedicar?
No sabia si docent o capellà i de
moment soc aquí, o sigui que...
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11. Què et va animar
a ser docent?
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17. Què t'agrada fer en el teu
temps lliure?

Doncs gaudeixo molt
ajudant a formar persones.
12. Amb qui t'agrada
pasar el teu temps lliure?
Sobretot amb la família i els
amics.

13. De què treballaves abans de
ser docent?
Quan vaig començar ajudava el
meu pare en el seu taller mecànic.

14. Quin gènere de
música t'agrada?

M'agrada anar a sopar amb els
col·legues, practicar tot tipus
d'esports i alguna "patxangueta"
amb els amics.
18. Tens xarxes socials?
No, no en tinc. Quin mal
estan fent a la societat!
19. Quants anys fa que ets
a l'institut?
Encara que sembli que molts,
aquest és el meu primer any.

20. Quin és el teu plat preferit?
Uf, m'agraden molts tipus de
música i soc un gran ballarí, us diria M'ho poseu difícil! Però les migues
que m'encanta el flamenc clàssic.
que fan a casa... boníssimes! (de
farina, sobretot)
15. Ets consideres una
persona supersticiosa?
No, soc una persona molt creient i no
considero que tingui supersticions.
16. Tens fills?
Per ara, no, com a mínim
reconeguts. No tinc temps!
SERGI I DEREK

La solució a
l'enigma de la
revista ELI
núm. 141 és:
Àngela Tormo
Peña
Professora
d'anglès

NÚMERO 142

