
RECUPERACIÓ de MÚSICA II

Es condició indispensable per a recuperar la música de primer
la  interpretació  amb  la  flauta  de  tres  cançons  treballades
durant el curs, una de cada trimestre, i a més, obtenir com a
mínim un 4 a la prova escrita. L'examen serà el dimecres 5 de
setembre de 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 corresponent al temari del curs a escollir entre els següents: Música
a la prehistòria, Grècia i Roma, Edat Mitjana o Renaixement. El treball s'haurà
de realitzar  sobre algun aspecte  en concret  de l'epoca.  Convé concretar  el
treball amb el professor.



1.  LLENGUATGE MUSICAL

1. Escriu el nom de la figura de les següents notes:

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:



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’



2.  PREHISTÒRIA

1.  Quin és l’orígen de la música?

2.  Anomena alguns objectes musicals

3.  Quines funcions tenia la música?

4.  Quines foren les 3 edats?

5.  Què signfica CAMI?

6.  Fes les tres graelles de les diferents edats segons CAMI.



3.  GRÈCIA

0. Quina és la nota més important pels grecs ?

1.  Anomena els tetracords bàsics grecs i diguès quines notes tenen.

2.  Què és un mode hipo?   Anomena els que hi ha i diguès quines notes tenen.

3.   Dibuixa en aquests pentagrames els quatre tetracords bàsics i posa el nom

4.  Dibuixa també els tetracords hipo i posa el nom



5.  Què és un tetracord ? Quants tetracords hi ha en total ?   Raona la resposta.

6.  Fer el spm frigi indicant els tetracords

7.   Fer el spm hipo mixolidi indicant els tetracords

8.  Fer el spM hipo lidi

9.  Fer els intervals que es demanen

          2 desc            4 asc                5 desc              3 asc                     8 desc

4.  MODES ROMANS

0. Quina és la nota més important pels romans ?

1.  Anomena els 4 modes i diguès quines notes tenen.



2. Dibuixa en aquests pentagrames els quatre modes romans i posa el nom

3. Quina diferència hi ha entre un mode autèntic i un plagal?

4. Què és la dominant ?

5. Que suceeix amb la nota si ?

6.  Dibuixa el mode protus autentic i marca la dominant

7. Dibuixa el mode tetrardus plagal i marca la dominant



8. Dibuixa el mode 3 

9. Explica els 4 moviments de veus que hi ha:

10. Fer els moviments de veus que es demanen

11. Què és un neuma?

12. Explica els neumes de 2 i 3 sons.

13.  Anomena 3 diferències entre la notació antiga i l'actual



14. Converteix aquest fragment de notació antiga a notació actual


