
1r cicle

  ESO

QUADERN 

DE TREBALL

BT00206901_QuadernMusica_OK.indd   1 02/03/11   17:25



2

1. Samba de les notes

1   Escriptura musical. Copia la cançó Samba de les notes en el pentagrama. Fixa’t en tots els 

detalls: la clau, el compàs, les línies divisòries, els símbols de repetició… 

2   Busca en el diccionari la de� nició de la paraula metrònom i escriu-la.

3   Completa les línies divisòries de les pulsacions en compàs binari, ternari i quaternari. Et serà 

més fàcil si hi poses els accents.

4   Posa les línies divisòries en els ritmes següents. Recita’ls i pica’ls.
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5   Dibuixa el quadre d’equivalències començant per la rodona i acabant per les semicorxeres.

6   Canta amb el nom de les notes, o interpreta amb el teu instrument, la melodia del Big Ben, 

el famós rellotge de Londres.

7   Escriu en el pentagrama totes les notes que coneixes en clau de sol.

8   Escriu l’escala de do major en el pentagrama. Senyala els intervals de semitò i la nota tònica.

9   Memoritza amb el nom de les notes la cançó Un escocès en la tonalitat que vulguis i després 

escriu-la en el pentagrama.

Un escocès en                                         No oblidis l’armadura.
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10   Practica aquestes dues frases rítmiques i després fes un duet rítmic amb un company o com-
panya. Abans, però, recorda els passos bàsics per fer una bona lectura:

 – distribuir les pulsacions;
 – fer una lectura interna;
 – decidir el tempo (pots utilitzar el metrònom);
 – portar el compàs.

11   Explica amb paraules teves per a què serveixen el puntet i la lligadura.

12   Així com en la llengua existeixen els sinònims, és a dir, paraules diferents que tenen el ma-

teix signi� cat, en la música també hi ha maneres diferents per escriure les mateixes � gures 

rítmiques. Escriu sinònims rítmics de les següents cèl·lules rítmiques. Posa-hi les pulsacions 

i et serà més fàcil.

Ritme Sinònim
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13   Aquestes partitures no tenen ritme. Posa’t a prova establint tu el tempo. Comença amb una 

pulsació lenta i vés pujant cada vegada més el metrònom. Apunta amb quina velocitat màxi-

ma has pogut llegir la partitura sense equivocar-te. Fixa’t que no hi ha salts entre notes: tots 

són intervals de segona.

Rècord de velocitat: metrònom =                             

Rècord de velocitat: metrònom =                             

14   Fes el mateix que en l’activitat anterior, però abans escriu amb paraules teves què és una línia 

addicional.

Fixa’t que si bé hi ha línies addicionals, tots els intervals continuen sent de segona.

Rècord de velocitat: metrònom =                             

 

Rècord de velocitat: metrònom =                             

15   Escriu si són certes o falses les a� rmacions següents:

 – La pulsació és un batec regular:                             

 – El puntet serveix per allargar el so:                             

 – La lligadura uneix la durada de dos sons:                             

 – L’escala de do major és el model de totes les escales majors:                             

 – El tempo s’indica amb paraules xineses:                             
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