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Passatemps

Enigma

Quan vas néixer?

El 30 de juny de 1982.

On vas néixer?

A un poble de València, Villar del Arzobispo.

On vas estudiar?

Vaig estudiar a Villar fins els 18 anys i després vaig 
marxar a València.

On vius actualment?

A Granollers des de fa un any.

Quina carrera has estudiat?

He estudiat la carrera d'Història a la Universitat de 
Geografia i Història de València i la de Música al 
Conservatori Superior Joaquin Rodrigo de València.

De petita volies ser professora de música?

Sempre he volgut viure de la música, de més jove 
em dedicava més a les orquestres i conservatoris, 
una mica de tot, sempre he viscut de la música.

Quant de temps fa que ets professora?

Gairebé 10 anys.

De quina edat són els alumnes als quals fas 
classe?

Ara mateix de segon i de tercer de l'ESO.

T'agrada fer clases de música?

Sí, i tant!

Quant temps fa que ets en aquest centre?

Molt poquet des de l'1 de setembre.

Et sents bé amb els teus companys de treball i 
amb els alumnes?

Molt bé, encara que alguns alumnes siguin una mica
xerraires.

Quines afeccions tens?

Òbviament la música, l'esport, passar temps amb 
els meus amics i la família. I sempre que puc 
marxar a la meva terra.

Practiques algun esport?

Trekking, running.

Tens alguna cançó preferida?

«Lloverá i yo veré» de La Pegatina i «Antes de que 
cuente diez» de Fito & Fitipaldis

I un cantant preferit?

M'agrada  tot  tipus  de  música  des  de  la  més
tranquil·la a la més moguda, un cantant podria ser
Fito i, de grup musical, per exemple La pegatina,
un grup valencià.

Què et transmet la música?

Em tranquil·litza, em relaxa i passa el temps 
volant.

La solució a l'enigma de  la 
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