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Passatemps

Enigma
El personatge del nostre enigma del mes de febrer 
va  néixer  el  4  de  setembre  de  l'any  1967,  a 
Barcelona,  tot  i  que  ara  viu  a  Sant  Esteve  de 
Palautordera. 

Està  casat  i  té  tres  fills.  Pel  que  fa  a  les  seves 
aficions, fa esport, li agrada molt córrer i, de fet, va 
a córrer cada dia llevat dels diumenges. 

A  banda  de  l'ensenyament,  ha  treballat  en  altres 
oficis,  però ell  sempre ha tingut  el  cuquet de ser 
professor.   Va  iniciar-se  en  aquesta  feina  l'any 
2008-2009. És professor de Tecnologia a l' ESO, i a 
més  imparteix  Cicles  Formatius;  concretament,  ha 
impartit  classes a altres Cicles  Formatius com són 
els d'Administració, Electricitat i,  actualment, està el 
d'Informàtica.  Li  agrada  molt  ensenyar  aquestes 
matèries,  però  sobretot  li  agrada  l'assignatura 
d' Informàtica perquè és menys general i, en canvi, 
és una assignatura cabdal en aquest cicle Formatiu. 

Com a professor està més còmode, i ho fa millor en 
informàtica, que és el que ha estudiat. Es considera 
“bo” amb els ordinadors, diu que es sap defensar, i 
quan hi ha algun problema a l'ordinador no busca 
l'ajut d'algú altre, se les arregla tot sol. Segons ell 
creu,   un  institut  verd  (ecològic)  seria  un  bon 
projecte tecnològic. 

Creu que el món no podria haver evolucionat sense 
tecnologia, no ho diu perquè li agradi molt aquest 
àmbit,  sinó  perquè  els  humans  hem  anat 
evolucionant des de la palanca, el foc...

Està content amb el seu treball de professor i ens ha 
confirmat que no ho deixaria per cap altre treball. A 
nivell més personal, es considera molt tímid però té 
molt  bona  relació  amb  els  alumnes  i  amb  els 
professors del centre. Ha treballat en altres instituts 
com per exemple l'INS Vallbona (Granollers), l'INS 
Giola (Llinars del Vallès), a Canet de Mar...

Li  agrada  molt  viatjar  i  ha  anat  a  Nova  York,  a 
Canadà, a París, a Lisboa... i a molts altres llocs.

El seu somni és passar-se tota la seva vida viatjant, 
li  agradaria conèixer molts altres llocs però té poc 
temps, i ara amb les retallades i la crisis que ens 
envolta no ho pot fer. 

La  solució  a  l'enigma  de  la 
revista ELI  núm 70 és 

Xavi Carretero Molina
professor d' Informàtica a Cicles 

Formatius

           Proverbi del mes:

De Nadal a Carnaval, 

set setmanes per igual. 


