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Passatemps

Any internacional de la 
química 2011

Quin element químic és essencial i alhora comú.....

1.  ...en  el  fusellatge  dels  avions  i  en  els 
desodorants?

2.    ...en els explosius i en els fertilitzants?

3.   ...en les raquetes de tennis i en els llapis de 
tota la vida?

4.   ...en les fibres de Gore-Tex i  en les paelles 
antiadherents?

5.    ...en les dolomites i en les plantes verdes?

6.   ...en les bateries de telèfons mòbils i en alguns 
fàrmacs antidepressius?

7.   ...en la sorra de les platges no tropicals i en els 
ordinadors?

8.   ...en  la  potabilització  de  l'aigua  i  en  la  sal 
comuna?

9.   ...en el Taj Mahal i en les cloïsses?

10.   ...en el museu Guggenheim de Bilbao i en les 
pròtesis de maluc?

11.   ...en la torre Eiffel i en la sang humana?

12.   ...en la catenària dels trens d'alta velocitat i 
en els antifúngics de l'agricultura ecològica?

Enigma
Aquest mes el nostre professor enigma ens confessa 
que va néixer en la dècada dels seixanta.

El record que té més clar de quan era petita són els 
diumenges per la tarda a casa seva. Recorda que 
tenia molt bona relació amb els seus pares. Té un 
germà i no li agradaria  tenir més germans/es.

 Ja des de ben petita tenia clar que volia ser quan 
fos  gran:  professora.   Just  al  que  es  dedica 
actualment.

Viu actualment a Les Franqueses del Vallès, i ens ha 
confessat que no li agradaria viure en cap altre lloc 
del món.

Ens explica que té dos fills.  Per fes les feines de 
casa hi col·laboren tots quatre, és a dir els seu marit 
i el seus dos fills.

Les cinc  coses que més  li  agraden fer  són: llegir, 
passejar,  nedar,  escoltar  música  i  anar  al  cinema. 
Curiosament  ens  explica  que  no  li  agrada  massa 
viatjar, però ens ha dit que ha estat a varis llocs fora 
d'  Espanya:  França  i  Portugal.   Especialment  ha 
viatjat  per molts  indrets  d'Espanya encara que no 
ens ha concretat.

Sabeu  un  secret  d'ella?  Ens  ha  dit  que  practica 
natació en el seu temps lliure. La música que més li 
agrada  és  la  musica  tranquil·la.  L'últim  llibre  que 
s'ha llegit ha estat No puc oblidar la teva cara.

La seva pel·lícula preferida és Lady Halcón.

Ens segueix explicant que n'està molt satisfeta de 
ser on és i que n'està molt contenta amb la vida que 
té.

La  solució  a  l'enigma  del  mes 
passat és:

 Montse  Esperabé  professora  de 
Llengua Anglesa i tutora de 2n C 


