
Número 24, maig de 2008

Entrevista

Visi Alaminos, una dona polifacètica

Visitación  Alaminos  Cobos  “Visi”  va  nèixer  fa 
trenta-nou anys a Girona. A l'actualitat resideix a 
Vic, està casada i és mare d'un fill de setze anys i 
exerceix de professora d'anglès a l'IES Lliçà d'Amunt 
entre d'altres moltes coses.

-  Bon  dia  Visi,  des  de  quan  ets  professora  
d'anglès?

- Des de fa tretze anys.

- Entorn a què gira el teu treball actualment?

- Estic molt centrada en l'àmbit informàtic, la meva 
pàgina web www.visi.es tracta l'idioma anglès amb 
un  caràcter  didàctic.  Habitualment,  la  visiten 
alumnes del centre.

Aquí  teniu  una  petita  mostra  de  la  seva  pàgina 
web:

WELCOME  TO  MY  STUDENTS  AT  LLIÇÀ  HIGH 
SCHOOL 

 
Dear Students 

This is your website . Here you can :

• check your classes 
• download activities , exercises to get 

better grades 
• practice your English 
• check scores for different activities 
• access other educational websites 
• use different dictionaries 
• and more........................................ 

I hope you enjoy it and email me. I ´ll be happy to 
answer you . Your teacher”

- Quins són els continguts d'aquesta web?

-  Concretament,  són  pràctiques  per  a  ensenyar 
anglès: “The English Learning Box” (La Caixa per 
Aprendre  Anglès),  material  que  a  1r  d'ESO  s'està 
utilitzant,  igualment,  per  a  la  formació  de 
professors d'anglès en tecnologies de la informació. 
Cal destacar la meva participació en conferències i 
xerrades per a professorat.

-  Com combines aquesta activitat amb la vida 
personal?

-   Mirant  poca  'tele',  dormint  poc  i  estant  molt 
temps a casa.

-  La  teva  família  com  entén  la  teva  vida 
professional?

- La meva família és molt activa, tant el meu fill 
com el meu marit tenen vides molt intenses, tant 
esportivament com laboralment, el recolzament és 
en les tres direccions.

- És cert que la música representa quelcom molt  
important per a la teva persona?

- Sí, molt important. Toco el piano i en faria il·lusió 
enregistrar  el  meu  segon  disc,  aquest  cop  en 
castellà.

- Quin seria l'estil d'aquest segon disc?

-  Música melòdica.

- Podries parlar dels teus objectius futurs? 

- Tornar als EUA a 2009 a nivell professional ja que 
anteriorment vaig fer una estada a Chicago durant 
un  any.  També  voldria  consolidar  l'etapa  de 
formadora de professors i aprofundir en el món de 
la màgia com a element pedagògic de l'anglès.

- Com es relaxa la Visi?

- Allò que em relaxa més és trobar un moment al 
dia per poder seguir les 'meves' coses...
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