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INSTRUCCIONS

Aquest  és el  quadern que inclou els  deures d’estiu  que has de  fer  si  tens
suspesa la matèria de música de 2n d’ESO. La seva realització és obligatòria.
En cas de no lliurar-los puntualment al professor/a de música no podràs fer
l’examen de recuperació del mes de setembre.

Per preparar l’examen, a més de lliurar els deures d’estiu, hauràs de repassar
tot el què hem treballat a classe durant el curs. Recorda que al blog de música
(Musikeoblog) tens penjats tots els materials que hem utilitzat a l’aula.

Aquest quadern inclou activitats de llenguatge musical, aparells de reproducció
musical,  música  i  cinema i  el  jazz.  Totes  les  activitats  les  has  de  resoldre
seguint les instruccions següents:

- Utilitza bolígraf. 

- Sigues net/a i polit/da. Si no ho ets et baixarà la nota dels deures d’estiu.
Procura no embrutar ni estripar el paper. Si t’equivoques utilitza tip-ex. 

- Respecta els marges superior/inferior, dreta/esquerra.

- Vigila amb les faltes d’ortografia ja que si en fas et baixarà la nota dels
deures d’estiu.

- Procura redactar amb correcció, utilitza punts i comes i torna a llegir el
que acabis d’escriure.

- Si has de cercar informació a internet redacta-la amb les teves paraules,
si només la copies no es corregirà. 

Bones vacances i bon estudi!
Alícia
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LLENGUATGE MUSICAL

Les notes musicals

Ordena les notes següents seguint l’esquema anterior:

Escriu el nom de les següents notes:
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Dibuixa les següents notes:
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1. Col·loca les línies divisòries:

2. Encercla els compassos incorrectes:

3. Completa els compassos amb la figura corresponent quan faci falta:
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4. Senyala els compassos incorrectes:

5. Completa els compassos:
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6.  Escriu el nom d’aquestes notes
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APARELLS DE REPRODUCCIÓ MUSICAL

1. Com es diuen els següents aparells?

2. Busca el nom complert de l’inventor dels dos primer aparells de les imatges
anteriors.

1.- Nom de l’inventor:

     Any d’invenció:

2.- Nom de l’inventor:

     Any d’invenció:

3. Fes una descripció bàsica del funcionament de cadascun dels aparells de
l’exercici  1.  Pots  buscar-la  a  internet  i  també mirar  els  materials  que  tens
penjats al Musikeoblog. Molt important, no es tracta de copiar la informaci ó
que trobis. Heu de redactar-la amb les vostres para ules, en cas contrari,
no es corregirà. 
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MÚSICA I CINEMA
1. Entra al Musikeoblog. A la columna de la dreta veuràs un apartat que es diu
categories. Clica en una categoria que es diu Música i cinema i t’apareixeran
tots els materials que hem fet servir a classe mentre vam treballar aquest tema.
Tria per veure el powerpoint titulat Funcions de la música de cinema. Mira cada
diapositiva i mira els vídeos que tens linkats a sota.
Un cop vistos explica amb les teves paraules els conceptes següents.

- Música diegètica:

- Música incidental:

- Modifica el ritme de l’acció:

- Identifica una època:

2. Busca la següent informació sobre el compositor de bandes sonores John
Williams:

Nom complert:

Lloc i data de naixement i mort ( si s’escau):

Breus notes biogràfiques:

14



Escriu el títol de cinc pel·lícules en les que va participar com a compositor de la
banda sonora:

3. Tria dues pel·lícules que t’agradin i cerca la informació següent:

PEL·LÍCULA 1

- Títol  original  en  llengua  anglesa  (en  cas  que  sigui  una  pel·lícula
estrangera):

- Nom complert del director/a:

- Nom complert del compositor/a de la banda sonora:

- Any d’estrena a Espanya:

- Argument (explicat amb les teves paraules):
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PEL·LÍCULA 2

- Títol  original  en  llengua  anglesa  (en  cas  que  sigui  una  pel·lícula
estrangera):

- Nom complert del director/a:

- Nom complert del compositor/a de la banda sonora:

- Any d’estrena a Espanya:

- Argument (explicat amb les teves paraules)
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EL JAZZ

1. Cerca informació  i  explica  amb les teves paraules els següents tipus de
música relacionada amb el jazz:

- Worksongs:

- Gospel: 

- Blues:

- Espirituals negres:

- Ragtime  (no  oblidis  citar  el  nom  del  compositor  de  ragtimes  més
important):

- Swing (no oblidis parlar de les big bands):

- Bebop: 

- Cool jazz:
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2. Cerca una imatge de cadascun dels músics següents i enganxa-les en els
requadres corresponents.

3. Busca la informació següent sobre Bessie Smith i Billie Holiday:
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BILLIE HOLIDAY CHARLY PARKER

MILES DAVIS SCOTT JOPLIN



BESSIE SMITH

Lloc i data de naixement i mort:

Breus notes biogràfiques:

Títols d’algunes interpretacions destacables:

BILLIE HOLIDAY

Lloc i data de naixement i mort:

Breus notes biogràfiques:

Títols d’algunes interpretacions destacables:
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