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Passatemps

Enigma
El personatge incògnita d’aquesta edició va néixer 
a Castellserà, però actualment viu a Terrassa amb 
els seus tres fills, dos bessons de 19 anys i un de 
10,  també  amb  dues  gatetes  que  va  trobar 
abandonades  i  que es diuen Nico i  Bruna. El  seu 
signe zodíac és Lleó.

Es  dedica  a  l’ensenyament  des  de  fa  20  anys  i 
aquest és el seu primer any a l’IES. Es desplaça fins 
aquí  amb  cotxe.  El  motiu  pel  qual  va  decidir 
dedicar-se  a  l’ensenyament és  perquè tenia  molt 
clar  que  els  seus  alumnes  entenguessin  les 
matemàtiques i així posar-les a l’abast de tothom.

Li agrada molt anar a la muntanya, fer excursions i 
estar  en  contacte  amb  la  natura,  però  també  li 
encanta el mar, relaxar-se amb el so de les ones, el 
moviment continu... Pel que respecte els llibres i 
les pel·lícules, opina que cada cosa  és diferent i 
que cada cosa té el seu moment. 

Li  agrada  molt  viatjar,  i  encara  que no  té  gaire 
temps per fer-ho, ha viatjat força : De jove, a final 
de curs de batxillerat, va anar a Estats Units. Els 
seus pares van portar-la per Bèlgica, Holanda, Itàlia 
i Suïssa. Als seus fills, els ha volgut donar el que els 
seus  pares  li  van donar  a  ella,  i  els  ha portat  a 
París, Madrid, Londres etc. 

El que espera de la vida és salut, serenitat i gaudir 
de les petites coses de cada dia. Recorda que quan 
era petita tenia por del que passaria l’any següent i 
de no  entendre  el  que  el  professor  explicaria.Al 
revés d’ara- afirma. 

De què vaig disfressat?
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 Què necessito per disfressar-me?
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Solució 
El  personatge  incògnita  de  l'ELI  11  era  l'Antònia 
Guijosa, professora de Ciències Socials i tutora de 
2n F.


