
RECUPERACIÓ de MÚSICA I 

Es condició indispensable per a recuperar la música de primer
la interpretació amb la flauta de 3 cançons treballades durant el
curs, una de cada trimestre, i a més, obtenir com a mínim un 4
a la prova escrita. L'examen és farà el dimecres 5 de setembre
del 2018 a les 8h a l’aula de música.

Per aprovar l'examen l'alumne haurà de:

 Interpretar amb la flauta tres cançons treballades durant el curs, de dificultats
diferents, si és possible una de cada trimestre.

 Realitzar d'una prova escrita.

           Per a millorar la qualificació l'alumne pot entregar:

 El dossier d'exercicis.

 Un  treball  a  escollir  entre  els  següents  temes:  els  instruments i  les seves
famílies,  les  veus o  les  agrupacions  instrumentals.  Convendria  concretar  el
treball amb el professor.



1.  LLENGUATGE MUSICAL

1. Escriu el nom de la figura

2. Dibuixa les figures que es demanen

      Blanca             negre  rodona         corxera         blanca          negre     semicorxera

3. Escriu el nom dels segïents silencis:

4. Dibuixa els silencis de les figures que es demanen

      Blanca             negre  rodona         corxera         blanca          negre     semicorxera
.

5. Dibuixa amb rodones el nom de les notes:

            La                    Re                Do’                Fa              Sol               Si                Mi



6. Dibuixa amb blanques el nom de les notes:

7. Dibuixa amb negres el nom de les notes:

            Fa                    Si                Re                 La                Do                Mi                Do’

8. Dibuixa amb corxeres el nom de les notes:

            La                    Re                Do’                Fa              Sol               Si                Mi

9. Dibuixa amb semicorxeres el nom de les notes:

            Mi                    La                Sol                Do              Do’               Re                Si

10. Posa el nom de les següents notes:



11. Escriu amb números la durada de les següents figures i silencis:

12. Dibuix els següents silencis:

       Blanca             negre  rodona         corxera         blanca          negre     semicorxera

13. Indica la durada de cada figura o silenci

14. Indica el nom de la nota, la figura i la durada:

             Do
             negre
                1  



15. Indica la durada d’aquestes figures amb puntet:

16. Dibuixa les figures que es demanen amb puntet:

      Blanca             negre  rodona         corxera         blanca          negre     semicorxera

17. Dibuixa la figura, i si cal el puntet necessari per aquests durades:

                      6                        1,5                            3                            0,75         

         1                            0,25                         2                           0,5     

18. Copia exactament igual, el següent fragment:



19. Quantes notes té una escala ? Escriu les notes de l’escala de Do.

20. Dibuixa les notes de l’escala de Do al pentagrama.

21. Diguès que duren aquests grups de notes

22. Dibuixa les posicions amb la flauta de les notes de l’escala de Do.

     Do           Re          Mi            Fa           Sol          La           Si             Do’



22. Escriu el nom dels símbols de llenguatge musical enumerats a la partitura

1                                  2                                3                           4

5                                      6                                    7                              8

9                                     10                                  11                            12

13                                   14                                  15



2. QUALITATS DE SO

1. Quines són les 4 qualitats de so?

2. Relaciona 

3. Escriu quatre termes de gradació de intensitat del so.

4. Com s’inidca fort i fluix en música?

5. Què és un regulador? Dibuixa’n un.

6. Per a què serveix el timbre?

7. Què és l’índex acústic?

8. Ordena aquests sons de llarg a curt segons la seva durada mesurada en 
pulsacions:

                    2 pulsacions,   4 pulsacions,   1 pulsació,    6 pulsacions

9.   Ordena aquest sons de fort a fluix segons els seus Db

35Db,   20Db,   100Db,  10Db, 21Db

10. Ordena aquests sons de greu a agut segons el seu índex acústic:

           Do3,    La4,     Si2,    Re5,   Fa3,   Mi4



11.  Dibuixa una vibració completa.

12.  A quina qualitat del so comptam vibracions?

13. Compte les vibracions d’aquests sons.

14. Un so agut té més o menys vibracions que un so greu ?

15. Ordena d’agut a greu els sons de l’exercici 13 segons les seves vibracions.

16. Completa la graella indicant quines qualitats són iguals o diferents entre 
aquests sons.

Durada Intensitat Altària

1 i 2

1 i 3

2 i 3

17.  Exercici d’ones sonores. Completa la graellla.



Quin so és més llarg

Quin so és més agut

Quin so és més curt

Quin so és més fort

Quin so és més greu

Quin so és més fluix

Ordena-les de llarg a curt

Ordena-les de fluix a fort

Ordena-les de agut a greu



3. El COMPÀS

1. Completa aquesta graella de compàs.

NUMERO (B) REPRESENTA DURADA
1 Rodona 4
2
4
8
16

2.  Quina condició ha de cumplir la b per ser un compàs correcte?

3.  Taxta els compasos incorrectes i diguès el per què

                 2              7                 10                  8                     4                     6
                 6              1                   4                 16                    3                     2 

4.  Escriu aquests compasos llegint els nombres

        3                                5                                 2                                 1
        2                                8                                 4                                 1

5.   Escriu aquests compasos baixant l’arbre fins a la semicorxera

6.  Calcula que duren aquests compasos

       2                                        4                               5                             4
       1                                        4                               8                             16



7.   Escriu aquests compasos usant figures diferents

       3                                    1                                      2                                   
       4                                    2                                      8

8.   Escriu aquests compasos amb una sola figura. Usa el puntet si escau.

      3                       2                       3                     4                    6                  6    
      4                       2                       8                    16                   8                  4

9.  Posa les línees divisòries 

10.  Completa aquests compasos si escau

11.  Taxta els compasos incorrectes

 



12.  Equivalències

13.   Dibuixa l’arbre de les figures

14. Completa els quadres amb els valors que es demanen (2 i 3)



4. SO-RENOU-SILENCI

1. Què és el silenci?

2. Descriu el procès de producció del so

3  Dibuixa les grafies d'aquests conceptes:

       So                                 Silenci                                Renou

4. Què és el  Decibel (Db) ?

5. A partir de quants Db són perillosos per la nostra oïda?

  

6.  Es poden sentir tots els sons ? Raona la resposta.

7. Relaciona aquests trets amb els conceptes

So agradable                        

                        SO

RENOU

Font distingible
So desagradable

Vibracions regulars
Font indistingible

Vibracions irregulars



8. Quin rang de freqüències capta l’oïda ?

9.  Classifica aquestes freqüències

200 Hz                       ULTRASO

                            SO

                      INFRASO

8 Hz
4321 Hz
567 Hz
19 Hz

40000 Hz


