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Passatemps

Enigma:
El personatge enigma d'aquest mes va néixer a la 
Vall d'Hebró a Barcelona no fa massa anys. Té una 
germana i un germà. Però va créixer a la Roca del 
Vallès  i  actualment  viu  a  Granollers  des  d'on  es 
trasllada cada dia amb el seu cotxe.

Quan era petit  volia  ser aviador, però ha acabat 
aterrant  a  les  aules  d'un  Institut,  doncs  ara  és 
professor.

Recorda que el seu pitjor moment de la seva vida 
va  ser  quan  el  seu  fill  es  va  posar  mol  malalt, 
llavors va patir molt en veure'l tan indefens.

El que més li agrada en el teu temps lliure es fer 
activisme social. 

Un lloc on li agradaria anar de festa és a un concert 
de la Polla Records.

De la  seva tasca docent el que més li  agrada és 
pensar que està treballant amb les persones que en 
un futur no massa llunyà seran els adults i que d'ells 
depèn el nostre món el dia de demà.

La seva música preferida és la clàssica que li dóna 
bones vibracions.

Ha viatjat bastant per tota Europa: ha anat a Itàlia, 
França, Alemanya, Àustria ...

Peró el  viatge dels seus  somnis  és  anar a  visitar 
Amèrica del Sud.

El seu llibre preferit és  ''El rio de los castores'',  
de Fernando Martínez Gil, que és Premi Nacional de 

Literatura  Infantil  1979.   En  aquest  llibre  es 
denuncia la  contaminació i  es defensa la  natura. 
Ens diu  que sempre que està amb la moral baixa el 
llegeix i el rellegeix.

Respostes al Passatemps del 
nº 52 de la Revista ELI.
Any Internacional  de la  Química 
2011

1. l'alumini, Al

2. el nitrogen, N

3. el carboni, C

4. el fluor, F

5. el magnesi, Mg

6. el liti, Li

7. el silici, Si

8. el clor, Cl

9. el calci, Ca

10. el titani, Ti

11. el ferro, Fe

12. el coure, Cu

La  solució  a  l'enigma  del  mes 
passat és:

Joana  de  Sande  professora  de 
Psicopedagogia i tutora de 2n A 


