
 IMPRESSIONS DELS ALUMNES DE 1R D’ESO, amb l’audició de l’Obertura de Les noces de Fígaro:    A mi aquesta música em transmet felicitat. Té un disseny rectilini, ondulat i trencat. Majoritàriament sonen els violins, però també hi ha oboès i trompes. Shaula Sebastià  És una música molt alegre i animada i, a més a més, l’orquestra fa que sigui més especial. En aquesta interpretació es veuen tots els músics molt concentrats i gairebé sense aire. Paula Alcocer  Expressa alegria. És ràpida i després lenta. El disseny és trencat. Hi ha molts instruments, com els oboès i la trompa. El registre és ample. Sergi Salesa  El tempo d’aquesta música és ràpid. Ho toca una orquestra amb molts instruments variats. El seu disseny és més aviat trencat. Jo no la podria cantar! Considero que és una música com de persecució. M’encantaria ballar-la. Berta España   Em posa nerviós, però està bé. Transmet energia, i ha de ser difícil de tocar. Eloi de la Cruz  És una cançó ràpida i una mica graciosa. Youssef Ajaray  Aquesta cançó em transmet alegria i em fa imaginar-me una nena petita fent saltirons en un camp ple d’herba. El ritme d’aquesta cançó és ràpid i el registre agut. Gisela Gascuñana   Aquesta cançó està en un registre agut. Em transmet alegria. En un moment de la cançó canvia la intensitat. Principalment, toquen violins però també participen la flauta i el clarinet. Lluc Ferrer  Donen moltes ganes de saltar però alhora és molt tranquil.la. Música recomanable. Pau Giró  És una cançó que transmet alegria. El registre va variant entre agut i greu. Toquen violins, violes, violoncel..., però principalment violins. Té dos dissenys: ondulat i trencat. Davínia López  És una cançó que transmet el sentiment d’alegria i és com estar en els núvols. El registre va variant entre agut i greu. El disseny és trencat. Els instruments són: violins, percussió, flautes i flautí. Carla Martínez  Em transmet alegria i ritme i toquen el violí i el contrabaix. És una cançó alegre... Chema Morón  Per a mi és molt alegre i bonica. Samuel Nevado  És molt ràpida però és xula. Joan Romero  Té diferents instruments: sobretot sonen violins, flautes, flautí, clarinet. Registre agut. A mi em transmet força, ímpetu.  Clara Them 


