
APUNTS MÚSICA 1r ESO 
 

So: Fenomen físic que consisteix en una ona vibratòria que es transmet a través d’un 
mitjà (aigua, ferro, fusta, aire). 

 

Timpà: Membrana elàstica, molt sensible a les vibracions, que tenim a l’oïda. 

Quan el timpà vibra per efecte de les ones sonores que li arriben, transmet la 
informació en forma de vibracions a l’oïda mitjana i, d’aquí, a l’oïda interna. A l’oïda 
interna les vibracions es transformen en impulsos nerviosos que arriben al cervell a 
través del nervi auditiu. La sensació del so, per tant, té lloc al cervell. 

 



SENTIR O ESCOLTAR 

Sentir és només percebre els sons sense adornar-nos de què signifiquen. 

Escoltar implica sentir i comprendre allò que es percep auditivament. 

Per exemple, davant d’una conversa, es poden donar dos comportaments: sentir el so 
de les paraules però no parar-hi atenció, o escoltar i comprendre’n el contingut. 

Sentir és un procés passiu; escoltar és un procés actiu i voluntari que ve donat pel 
desig de comprendre allò que sentim. L’oïda la dóna la natura, però escoltar és una 
cosa que s’aprèn i es cultiva. 

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Les societats modernes estan exposades cada vegada més als perills de la 
contaminació acústica. Es tracta d’un tipus de contaminació invisible que es relaciona 
amb alguns dels nostres hàbits i conductes, i que suposa un risc important per a la 
nostra salut. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje
_sonoro/index.html 

 

Música descriptiva: És aquella que descriu alguna cosa com per exemple paisatges, 
persones o situacions. 

Partitura: Conjunt organitzat de signes escrits que representen sons. 

 

Grafies musicals: 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje_sonoro/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje_sonoro/index.html


PULSACIÓ I RITME 

Pulsació: Batec constant i regular que porta la música a dins. És la sensació rítmica 
bàsica que sentim quan escoltem música. 

 

 

 

http://grups.blanquerna.url.edu/m13/ritme/ 

http://grups.blanquerna.url.edu/m13/ritme/


Figures rítmiques. Signes de notació que representen la duració dels sons. Rodona, 
blanca, negra, corxera, semicorxera,... 

 

Quadre d’equivalències de les figures rítmiques: La rodona es pren com a unitat. 

 

 

Les blanques i figures de valor inferior porten "pal" que es col·loca a la dreta de la 
nota si el pal es cap per amunt i a l’esquerra quan es cap per avall. 

Usualment els pals s’escriuen cap per amunt quan la nota està col·locada en una línia 
o espai inferior a la línia central del pentagrama i cap per avall si està per sobra. 

Les pliques s’utilitzen per les corxeres o figures de valor inferior, es col·loquen 
sempre a la dreta del pal, al seu extrem i amb la inclinació al contrari. 

La barra s’utilitza com a substitut de les pliques quan hi han al menys dues figures 
iguals. 

El puntet. Augmenta a la figura o silenci la meitat del seu valor. 

La lligadura. Línia corba que indica que dues o més notes de la mateixa altura s'han 
d'interpretar en una sola emissió de so. 

 



 

 

 

EL TIMBRE 

 



 

 

 

 



 

 

 

Els instruments de percussió són d’afinació o so determinat si poden fer notes i 
d’afinació o so indeterminat si no les poden fer. 

 



LA MELODIA 

Melodia: Successió de notes. 

 

 

 

L'interval serà melòdic si els sons sonen successivament de manera ascendent o 
descendent. 
L'interval serà harmònic si els sons sonen simultàniament. 

 



DINÀMICA O MATÍS 

 

 

 

 

AGRUPACIONS INSTRUMENTALS 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA FLAUTA DOLÇA 

Digitació per a flauta dolça 

http://www.recorder-fingerings.com/es/index.php 

 

http://www.recorder-fingerings.com/es/index.php


 

 

 

 

 

 





RECURSOS DIVERSOS 

Teclat virtual 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/guitar.htm 

Mescladors musicals 

http://www.bbc.co.uk/schools/studentlife/games/musicmixers/ 

Experimentació musical 

http://www.potatoland.org/p-soup 

Guia d’orquestra per a joves 

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1375 

Exercicis de llenguatge musical 

http://www.teoria.com/indice.php 

 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/guitar.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/studentlife/games/musicmixers/
http://www.potatoland.org/p-soup
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1375
http://www.teoria.com/indice.php

