
Recuperació de l’assignatura de música de cursos anteriors a la convocatòria de setembre

Recuperació de 1r ESO

L’alumnat que �ngui l’assignatura de música suspesa de cursos anteriors a la convocatòria de juny, en concret de primer 

curs d’ESO,  la pot recuperar a la convocatòria de setembre. Per poder recuperar-la s’han de presentar 3 treballs.

Els treballs s’han de escriure a mà (No amb ordinador) i han de tenir obligatòriament portada, índex i bibliografia (o 

font documental). Es poden posar il·lustracions, esquemes, dibuixos, etc. 

Els treballs s’han de lliurar presencialment a la convocatòria de setembre (veure el calendari a la pàgina web)

Per la realització dels treballs s’han de seguir els següents punts:

Primer treball:

                                                    (mínim 6 pàgines escrites, sense contar portada, índex, etc.)

Segon treball: 

        

                                                    (mínim 8 pàgines, sense contar portada, índex, etc.)

Punts a seguir en la realització del treball:  o

Caracterís�ques del so: so natural i organitzat.1.

Qualitats del so: durada, altura, intensitat, �mbre.2.

La pulsació musical.  Què és la pulsació? Perquè es tant  important?3.

Tempo musical. Què és el tempo? Perquè es tant important? Com  s'indica?4.

El ritme musical: la durada del so, els compassos musicals,  les figures rítmiques, els accents 

de les pulsacions.

5.

La melodia. Què és la melodia? Quina importància té?6.

Punts a seguir en la realització del treball: o

L'harmonia. Què és? Per què és important per a la música?1.

L'orquestra simfònica. Seccions de l'orquestra.2.

Els instruments de vent fusta i vent metall.3.

Els instruments de corda.4.

Els instruments de percussió.5.

El so i la tecnologia. La música electrònica. 6.



Tercer treball:

                                                    (mínim 8 pàgines, sense contar portada, índex, etc.)

Qualsevol dubte que �ngueu podeu escriure al cap de departament de música.

El correu és:

Carlos Asolas Ramón (professor de música)

caasolas@iesquartodelrei.es 

Punts a seguir en la realització del treball: o

La veu. Què és la veu? Per què és tant important?1.

L'aparell fonador: diafragma, pulmons, glo�s de laringe, etc.2.

Veu natural i veu impostada.3.

Tessitures de les veus.4.

El cor.  Veu  amb acompanyament instrumental.  Veu a capella.5.

Què és la música tradicional o folklòrica? Com  és?6.
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