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Som els Fotoperiodistes de 1r E i avui entrevistarem el Fernando Kupfer perquè s’ha jubilat. El
Fernando ha sigut el nostre professor de matemàtiques durant les primeres setmanes del curs.
Bon dia, Fernando, primer de tot volem donar-te les gràcies per haver vingut i haver-nos trobat
un forat a la teva agenda. Estem molt contents que ens hagis fet aquesta visita . Primer de tot,
què volies ser de petit? 
 
FERNANDO: De petit, a la teva edat -onze o dotze anys- jo volia ser professor de castellà i de
matemàtiques. Després vaig pensar en estudiar enginyeria però finalment vaig estudiar química
i sóc llicenciat en química. Però sempre m’han agradat les matemàtiques i un dia vaig decidir
que volia ensenyar matemàtiques. Em vaig treure les oposicions i des d’aquell moment ensenyo
matemàtiques a ESO i Batxillerat. Amb els anys he après a connectar amb els alumnes per
poder ensenyar i que ells aprenguin. De veritat, m’ha agradat molt.

El Fernando va venir a l'institut per ser entrevistat per les Fotoperiodistes de 1r ESO E
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FOTOPERIODISTES: A quina escola anaves i què t'agradava fer
de petit?

FERNANDO: Jo vaig estudiar a Argentina, o sigui que les
escoles que et puc comentar segurament no les coneixeu. A
l’escola primària hi anava tot el dia, perquè ens donaven dinar.
Després a secundària hi ha anava tot el dia també: al matí fèiem
tallers i a les tardes les classes teòriques. De petit m'agradava
jugar a futbol, jugar a cartes, anar amb bicicleta, anar a la
piscina, fer atletisme.

 
FOTOPERIODISTES: I quina era la teva assignatura preferida?

FERNANDO: Matemàtiques, sí, jo ho recordo des de sempre.
Em feien callar. Les professores em deien “no contestis més”.
Matemàtiques sempre és la que m’ha agradat més, a la primària
i a la secundària.

"Des de petit 
la meva 

assignatura
preferida eren les

matemàtiques"

"Fa 34 anys vaig
arribar a Tarragona
des de Buenos Aires,

per la famosa
indústria

petroquímica"

Vam vindre aquí, a Tarragona, perquè hi havia els meus sogres
però abans hi havia un cosí que ens havia comentat que
Tarragona tenia un polígon petroquímic molt important. Així
que en un principi això ens va portar a venir a Espanya. Ens
vam quedar a Tarragona i ja hi porto trenta-quatre anys i mig. 

FOTOPERIODISTES: Per què vas escollir aquesta professió i
per què vas vas voler ser professor de matemàtiques? 

FERNANDO: Durant la secundària si algun dels meus
companys no entenia alguna cosa jo els explicava. A vegades
feia repàs de química, física i matemàtiques i vaig veure que
m’agradava. Així que des de petit sempre he volgut ensenyar. 
Primer havia fet classe de química però vaig veure que les classe
de matemàtiques tenien més bona interacció en el sentit que la
química perd una mica de la seva substància fora del laboratori.
En canvi, en les matemàtiques, amb una pissarra ja n’hi ha prou. 

Añadir un poco de texto
FOTOPERIODISTES: Què
vas estudiar? 
FERNANDO: Vaig estudiar
la carrera de física i química
a la Universitat de Buenos
Aires.
FOTOPERIODISTES: Quan
i per què vas marxar
d'Argentina? Per què vas
venir a Tarragona?
FERNANDO: La meva dona
i jo portàvem un any i mig
de casats i teníem pensat
que valia la pena intentar
veure com es vivia fora.
Vam decidir que no teníem
fills i si la cosa anava
malament podíem tornar. 



FOTOPERIODISTES: A quants instituts has treballat? Quants anys
has estat a l’Institut Campclar? 

FERNANDO:  He treballat a més de deu instituts, a Tortosa,
l’Espluga de Francolí, Tarragona, Reus, Torredembarra…. A l'Institut
Campclar hi he estat dotze anys.

FOTOPERIODISTES: Saps quantes classes has fet? 

FERNANDO: M’ho preguntes perquè he ensenyat matemàtiques i
podria calcular ràpidament, oi? No és fàcil. Si calcules unes 20 hores
a la setmana, són unes 15.000 hores més o menys. Això de classes a
Ensenyament, però jo porto més anys ensenyant o sigui que crec
que segurament  hauré fet 40.000 i, a més, fent classes de repàs, són
més hores i hores durant anys. Què són 40.000 hores?  És com si
hagués estat cinc anys sense parar, només parlant i explicant
matemàtiques. 

FOTOPERIODISTES: Ara que t'has jubilat, què fas al teu temps
lliure? 

FERNANDO: M’agrada cuinar, llegir llibres, coses d’internet o
publicacions sobre química, física, matemàtiques o didàctica. A més
d’això faig esport, m’agrada anar a córrer, anar en bicicleta, a la
muntanya, fer senderisme i alguna via ferrada. La meva dona i jo,
quan podem, sortim de viatge. 

FOTOPERIODISTES: Per què t’has jubilat? Quants anys tens?

FERNANDO: Tinc seixanta-set anys. He decidit que ara era el
moment, em trobo bé i que volia anar-me’n de l’institut en un
moment bo. Volia quedar-me amb un bon record de les classes que
he fet a l’institut. No es pot continuar in eternum i he decidit “aquest
és el moment”. 

FOTOPERIODISTES: Has après alguna cosa dels alumnes? 

FERNANDO: Sí, he après a estar-hi més a prop, a interessar-me més
pel que pensen i que donar l’assignatura moltes vegades és
secundari.

FOTOPERIODISTES: Moltes gràcies, Fernando, per venir. Esperem
que segueixis gaudint de la teva jubilació. 

FERNANDO: Gràcies. La veritat és que no m’ha costat gens de venir.
Quan la vostra professora em va dir que em volíeu entrevistar em va
fer especial il·lusió. Moltes gràcies.

 

"He fet més 
de 40 mil hores 

de classe"

Tot i que he
treballat a la

indústria com a
químic, mai he

deixat d’ensenyar. 

"Volia quedar-me
amb un bon

record de l'institut
i per això m'he

jubilat"


