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Passatemps 

Enigma
El nostre professor incògnita d'aquest mes va néixer 
a Castelló de la Plana  fa 32 anys.

Pertany a una família petita de quatre membres: el 
seu pare, la seva mare, la seva germana i ella. 

Un dels millors records de la seva vida es de quan va 
anar  a  Manchester  perquè  va  guanyar  una  beca 
d’Erasmus.  Mentre hi  va viure va treballar  al  Old 
Trefford, el camp de futbol de Manchester United.

Quan era petita un dels seus somnis més grans era 
viatjar  a  Àfrica,  però  aquest  desig  encara  no  l'ha 
pogut  complir.

Malgrat  que  ja  no  és  una  nena,  encara  té  grans 
somnis per complir, voldria anar a Vietnam ja que 
sent una gran atracció per la seva cultura i els seus 
paisatges.

Normalment per arribar a l'institut es desplaça amb 
cotxe,  doncs  viu  a  Sant  Celoni  i  té  uns  quants 
quilòmetres per arribar.  No té mascotes. No te fills. 
Porta 4 anys en l’ensenyament public .

En  el  seu  temps  lliure  li  agrada  llegir,  anar  al 
teatre, ,sortir a sopar amb els amics... 

L’últim llibre que s’ha llegit es diu Anna Karenina i 
ens recomana llegir-lo , perquè és un clàssic i parla 
del problemes que tenim tots el humans. 

El seu menjar preferit és la paella,  que com bona 
valenciana fa a les mil meravelles la seva mare.

Un dels  seus  hobies  és  pintar  i  diu  que la  relaxa 
molt. 

El nostre professor incògnita d' aquest mes és una 
gran  viatger:  al  Regne  Unit,  als  Estats  Units,  a 
Canadà , a França, a Portugal , a Alemanya, ... 

El  seu  equip  de  futbol  preferit  és,  com  no!,  el 
Manchester United.

Per aquest any s'ha fet el propòsit de llegir molt més 
i  estalviar.

I encara per acabar,  ens volgut fer una confessió: 
voldria viure a un país diferent cada any per tal de 
poder conèixer noves costums i noves cultures.
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