Recuperació de l’assignatura de música 1r ESO a la convocatòria de setembre

L’alumnat que ngui l’assignatura de música de primer curs d’ESO suspesa a la convocatòria de juny, la pot recuperar
a la convocatòria de setembre. En aquesta convocatòria es realitzarà una prova que consta de 2 parts:
- Un examen escrit dels con nguts teòrics més bàsics impar ts en la primera i segona avaluació.
- Lliurament d’un treball escrit sobre els instruments musicals.



Per poder repassar per l’examen escrit, adjunt els apunts de “Teoria musical bàsica” que trobareu a
con nuació, en les següents pàgines d’aquest escrit.



Per fer el treball escrit heu de seguir els següents punts:

1- El treballs s’ha d’escriure a mà (No amb ordinador) i ha de tenir portada i índex.
2- El treball ha de tenir un mínim de 3 pàgines escrites, sense contar la portada i l’índex.
3- La temà ca del treball són els instruments de vent fusta: ﬂauta, clarinet, fagot, oboè i saxòfon.
Heu de parlar una mica de cadascú contestant a les següents preguntes:
- Què caracterís ques té aquest instrument?
- En què es ls musicals s’u litza?

El treball s’ha de lliurar el mateix dia i hora que l’examen teòric (veure el calendari a la pàgina web)

Qualsevol dubte que ngueu podeu escriure al correu:
caasolas@iesquartodelrei.es

Teoria musical bàsica
El so i la música

Què és el so? és el material amb què es construeix la música.
Com és el so? és una ona invisible que es desplaça per un mitjà sòlid, líquid o gasós (aire).
Per què sen m el so? perquè tenim el sen t de l’oïda que el capta i el cervell que el tradueix.

Però ... com es produeix el so?
Fases en la producció del so

Accions bàsiques per produir so

1-

Acció

1-

Fregar

2-

Vibració

2-

Puntejar

3-

Propagació

3-

Bufar

4-

So

4-

Percudir

IMPORTANT
Qualitats del so
1-

Durada: llarg o curt

2-

Altura: agut o greu

3-

Intensitat: fort o ﬂuix

4-

Timbre:

pus d’instrument

L’escriptura musical

1- Notes musicals:

2- Pentagrama:

Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si

pauta musical que serveix per escriure la música

3- Clau de Sol i nom de les notes en el pentagrama:

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si

4- Figures musicals:

Rodona

Blanca

Negra

Corxera

Semicorxera

Fusa

Semifusa

5- Silencis musicals:

Silenci de
Rodona

Silenci de
Blanca

Silenci de

Silenci de

Silenci de

Silenci de

Silenci de

Negra

Corxera

Semicorxera

Fusa

Semifusa

Melodia i harmonia

LA MELODIA

 Quan escoltem música generalment prestem més atenció a la melodia. Si ens agrada la
melodia també ens agradarà la cançó.
 La melodia pot canviar el nostre estat d’ànim. Ens podem emocionar escoltant bones
melodies.
 Les melodies ens poden fer recordar moments de la nostra vida.

Però ... què és la melodia?
És una successió de sons de diferents altures que expressa una idea musical

Per compondre les melodies u litzem les escales musicals
Però... què és la escala musical?
És una sèrie de notes ordenades de greu a agut o viceversa.

LA HARMONIA

L’harmonia es l’acompanyament de la melodia

Els instruments musicals

 Què són els instruments musicals? Són objectes que produeixen so i que s’u litzen
per fer música. Els instruments musicals es classiﬁquen en famílies: la família de la
corda, del vent i de la percussió.

Classiﬁcació orquestral:

------------------- Instruments de corda ------------------Corda fregada: Violí – Viola – Violoncel – Contrabaix
Corda polsada: Guitarra – Arpa
Corda percudida: Piano

------------------- Instruments de vent ------------------Vent fusta: Flauta – Oboè – Clarinet – Fagot – Corn anglès – Saxòfon
Vent metall: Trompeta – Trompa – Trombó – Tuba

------------------- Instruments de percussió ------------------Xilòfon – triangle –

mbals – plats – bombo – caixa – etc.

