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Passatemps

Enigma
En aquesta edició, el nostre professor enigmàtic va 
néixer el dia 5 de juliol del 1947 en un poble de la 
província de Palència.

Té un germà i una germana, i també va tenir un gos que 
se li va morir.

Actualment viu a Caldes de Montbui i es desplaça en 
cotxe fins a l'institut.  Viu en una torre.  No li agrada 
molt cuinar, però el seu plat preferit és el peix.

No creu en el destí i tampoc li agrada cap videojoc en 
concret.

La seva pel·lícula preferida s'anomena Patton, i el seu 
actor preferit és en Paul Newman.

Li agrada molt llegir, i el seu llibre preferit és el Quixot.

De petit volia ser militar, i ho va aconseguir.

Una anècdota de la mili es que quan estaven dormint, els 
lligaven els cordons de les dues botes, i en aixecar-se, es 
clavaven una bona patacada.

Va començar a treballar de mecànic en el  Talgo, i  per 
circumstàncies de la vida va anar a parar al món de 
l'ensenyament .  Abans li agradava més aquesta feina. 

Li agraden les balades i diu que no veu teatre. Respecte 
a les pel·lícules, prefereix les d'acció.

Ha viatjat per Equador i per tots els països europeus,etc.

Li agradaria fer un viatge per tot el món en un vaixell de 
luxe i sense alumnes.

De petit admirava al Capità Tro, i li agradaria tenir el 
super poder de ser invisible per a tocar els nassos a més 
d'una persona.

A una illa deserta s'emportaria molts llibres.

El seu esport preferit és el futbol i el seu equip preferit 
no és el Barça, sinó el seu etern rival; 

EL REAL MADRID!!!

Diu que a l'institut suspenia diverses  assignatures, però 
que mai va repetir curs perquè això no es feia a la seva 
època.

El professor enigmàtic de l'anterior edició era l' Helena 
Argemí, tutora de 4t.


