
MÚSICA
Preparació per a la Prova de recuperació   de curs. 1r ESO  

*Tres conceptes importants:  
• SO:  És una ona vibratòria que es transmet a través d’un medi. El produeixen les ones 

regulars. 
• SOROLL: El produeixen les ones de vibració irregular.
• SILENCI: Es produeix quan no hi ha vibracions. És l’absència de sons destacats.

*Les qualitats del so:
• ALTURA:És la diferència entre els sons donada per la velocitat a què un objecte vibra. El 

nombre de vibracions per segon rep el nom de freqüència i es mesura en Hertz (Hz).

• INTENSITAT: Depèn de l’amplitud de la vibració de l’ona sonora. Està relacionada amb el 

què habitualment anomenem volum. Es mesura en decibels (Db).

• DURADA: Depèn del temps que l’objecte que produeix el so duri vibrant. Els objectes més 

flexibles produeixen un so més llarg que els objectes més rígids.

• TIMBRE: És la qualitat que ens permet diferenciar un emissor d’un altre, encara que tots 

dos produeixin la mateixa nota quant a l’altura, la intensitat i la durada.

* Les formes musicals senzilles:.
• Cànon:  És una cançó a dues, tres o més veus,  en el  que cada veu fa el  mateix que 

l'anterior tot imitant-la començant un xic més tard.
• rondó: Alternança d’una tornada i diverses estrofes. Comença i acaba amb la tornada: 

A-B-A-C-A
• obstinat: Idea musical,  més curta o més llarga,  que es repeteix constantment;  pot  ser 

exclusivament rítmic o bé melòdic.
• binària: Peça formada per dues seccions: AA’, o bé   AB
• ternària: Consta de tres seccions: A–B–A, o bé A-B-A’
• lliure per seccions. Qualsevol disposició de les parts, sempre i quan tot el conjunt tingui 

un sentit musical.    A–B–C–D–A 
• tema amb variacions: Consta de diverses parts cadascuna de ls quals és una versió nova 

del tema que es toca al començament.

* L’artesà que construeix els instruments rep el nom de “Luthier”

*L’any 1914 C. Sachs i E. Von Hombostel van publicar un nou sistema de classificació sistemàtica 
dels instruments. El  criteri  de classificació és la  manera de produir el so.  Els instruments es 
divideixen en cinc grups:

• aeròfons: per vibració d’una columna d’aire

• cordòfons: per vibració de cordes tensades

• idiòfons: per vibració de tot l’instrument

• membranòfons: per vibració de membranes tensades

• electròfons: produeixen el so mitjançant el corrent elèctric
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*En aquest  esquema de l’orquestra,  observa com es col·loca cada família d'instruments:(vent-
fusta, corda, vent-metall, percussió)

Percussió

Vent-
metall

Vent-
fusta

Corda

*Els següents instruments són de percussió. Es divideixen en membranòfons (M) i en idiòfons (I). 

Caixa (M) castanyoles (I) triangle (I) pandereta (I)

timbales (M) xilòfon (I) temple blocks (I)
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*Els següents instruments són de la família de corda de l’orquestra.

Arpa
violí

viola
violoncel

contrabaix
*Els instruments de vent metall de l’orquestra.

trompeta

trompa

trombó de vares

tuba

*Els instruments de la família de vent fusta de l’orquestra.

flautí

Clarinet flauta travessera oboè fagot
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