
RECUPERACIÓ MÚSICA 3R ESO CURS 2016-2017 
 

Per poder recuperar l´assignatura de Música hauràs de realitzar les següents activitats al             
llarg de l´estiu i enviar-les per e-mail (mgar2268@xtec.cat) abans del 1 de setembre. 
 
A continuació especifique el que heu de fer per superar cadascuna de les avaluacions: 
 
 

1a avaluació: 
 

Respon el següent qüestionari: 
 
TEMA 1: L´EDAT MITJANA 
  

1. Característiques de la música medieval 
 

2. Quins eren els trobadors i els joglars? 
 

3. Què és el cant gregorià? I el seu creador 
 

4. Per què s´utilitzava més la música vocal que la música instrumental? 
 

5. Què és un drama i quins són els més populars? 
 

6. Quina és la funció de l´orgue dintre de l’església?. 
 

7. Explica l´Ars Antiqua i l´Ars Nova i en què es diferencien. 
 

8. 3 característiques de la música renaixentista 
 

9. Definició: Madrigal, Chanson i Villancet 
 

10. Què proposava el Protestantisme en relació amb el text de la música vocal             
religiosa? 

 
11. Representants de la música vocal religiosa a Espanya. 

 
12. Quina és la missa més important de la música vocal religiosa i qui la va               

composar? 
 

13. De què depenia la tria d´instruments? 
 
 
 
 



14. Per què es caracteritza el Barroc? 
  
a) Societat feudal, rural i molt cristianitzada. 
  
b) Època de grans canvis que afecten l´àmbit religiós, científic, geogràfic i tecnològic. 

c) Època de les monarquies absolutes, el aglutina tot el poder (executiu, jurídic i legislatiu). 
  
15. Per què utilitzaven els reis i nobles l´art i la música? 

  
a) Per competir amb la burgesia que es rodejaven d´artistes, literats... 
  
b) Com una mostra més del seu poder 
  
c) Per divertir-se a les festes. 

  
16. Com utilitzava l’església l´art? 

  
a) Com a mitjà propagandístic. 
  
b) Per adoctrinar la gent que no hi sabia llegir ni escriure. 
  
c) Feia representacions teatrals de la Bíblia. 

  
17. Com és l´art barroc? 

  
              a)     L´art barroc és realista, dramàtic, expressiu 

  
              b)    L´art barroc és proporció, ordre i simetria 
  

c) L´art barroc és comprenssible i sempre en llengua vernacla. 
  
18. Instruments encarregats del Baix Continu 

  
a)     Clavicèmbal, orgue, bateria, viola de gamba, fagot 

  
b)    Clavicèmbal, orgue, llaüt, viola de gamba, fagot 

  
c)     Clavicèmbal, piano, llaüt, violí de gamba, fagot 

  
19. Què és l´estil concertant? 

  
              a)     Estil en què els compositors volen concentrar l´expressió musical en una sola melodia 

  
b) És la forma de composar concerts més famosa del Barroc. 
  
c) Es basa en el contrast entre blocs sonors, timbres, intensitats, ritmes, caràcters, textures. 

  
 



20. Quina d´aquestes característiques NO pertany al Barroc? 
  
a) Les obres començaran i acabaran en el to de tònica i el seguiran en importància el 5é i el                    
4t grau. 
  
b) Totes les melodies barroques, també les instrumentals, segueixen el model vocal. 
  
c) El baix serà la segona veu en importància i la base harmònica de la música barroca. 
  
  

21. Qui eren els castratti? 
  
a) Família noble italiana que hi destacava per ser mecenes de grans compositors, com J.S               
Bach. 
  
b) Homes als quals castraven abans d´arribar a la pubertat per una malformació i impedir que                
tinguessin fills. 
  
c) Homes als quals castraven abans d´arribar a la pubertat per tal que conservessin el timbre                
de veu blanca. 

  
22. Nom dels castrattis més famosos. 

  
a) Farinelli i Caffarelli. 
  
b) Scarlatti i Carissimi. 
  
c) Farinelli i Scarlatti. 

  
23. Què és l’òpera barroca? 

  
a) És una forma vocal religiosa no litúrgica del Barroc 
  
b) És una forma musical profana amb acompanyament instrumental i destinada a la             
representació escènica. 
  
c) Forma literària i musical inicialment profana i més tard religiosa, de caràcter i temàtica               
populars. 

  
24. De quina òpera barroca es conserva la primera partitura? 

  
a) Orfeo, de Monteverdi 
  
b) El Messies de Händel 
  
c) Orfeo, de J.S.Bach 

  
 
 



25. On i per què es representaven les òperes? 
  
a) Les representacions d´òpera es feien als castells, per celebrar les festivitats. 
  
b) Les representacions d´òpera es feien als teatres, era un espectacle popular i             
còmic. 
  
c) Les representacions d´òpera es feien a la cort, era un espectacle minoritari i              
elitista. 

  
26. Què és l´oratori? 

  
a) Conjunts d´oracions que es cantaven als actes litúrgics i que hi eren diferents segons               
l´època de l´any. 
  
b) Forma vocal religiosa no litúrgica que tracta un tema de l´Antic o Nou Testament i sense                 
representació. 
  
c) Representacions dialogades dins de l’església per fer assequible temes litúrgics 

  
27. Primer gran autor dels oratoris. 

  
a)     Carissimi 

  
b)    J.S.Bach 

  
c)     Scarlatti 

  
28. Com s´anomena l´oratori més important? 

  
a) El Messies de J.S.Bach 
  
b) L´Espèrit Sant de Scarlatti 
  
c) El Messies de Händel 

  
  
29. Quines són les principals formes vocals religioses barroques? 

  
a) Oratori, Suite, Sonata i Fuga 
  
b) Oratori, Cantata, Passió i Missa 
  
c) Òpera, Cantata, Sonata i Missa. 

  
 
 
 



30. Què és la cantata? 
  
a) Agrupació de danses de diferent ritme, caràcter i país en una sola obra. 
  
b) Representació musical d´origen religiós, composta per un text profà de caràcter moral, i              
sense acompanyament instrumental. 
  
c) Representació musical d´origen profà però immediatament va ser acceptada per l´església,            
composta per un text religiós de caràcter líric, amb acompanyament instrumental per a un o               
més solistes o només per a cor. 

  
31. Principals representants de la cantata 

  
a) Carissimi, Scarlatti, Telemann, J.S Bach 
  
b) Carissimi, Scarlatti, Telemann, Händel. 
  
c) Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Palestrina. 

  
32. Què és la passió? 

  
a) Representació musical d´origen profà però immediatament va ser acceptada per           
l´església, composta per un text religiós de caràcter líric, amb acompanyament instrumental. 
  
b) És un tipus de fuga o suite sobre la passió i mort de Crist que es solien executar durant                    
els oficis de la missa. 
  
c) És un tipus d´oratori o una cantata sobre la passió i mort de Crist que es solien executar                   
durant els oficis de Setmana Santa. 
  

33. Quina és la passió més important del Barroc? 
  
a) Passió segons Sant Joan, de J.S.Bach 
  
b) Passió segons Sant Mateu, de J.S.Bach 
  
c) Passió segons Santa Dorotea, de J.S.Bach 

  
34. Quina és la missa més important del Barroc? 

  
a) Missa en Si menor, de J.S.Bach 
  
b) Missa en La menor, de J.S.Bach 
  
c) Missa en Do Major, de J.S.Bach 

  
 
 
 



35. Quina d´aquestes afirmacions NO és certa? 
  
a) Durant el Barroc, els instruments adquireixen gran importància, especialment els de corda. 
  
b) Durant el Barroc, els instruments hi interpreten les mateixes partitures que la veu. 
  
c) Les obres musicals s´escrivien pensant en les capacitats i tècniques de cada instrument. 
  
  

36. Instruments més importants de l´època 
  
a) Clavecí, violí, flauta i orgue. 
  
b) Clavecí, oboè, violí i maraques. 
  
c) Piano, violí, flauta i orgue. 

  
37. Què és la suite? 

  
a) És una forma musical profana amb acompanyament instrumental i destinada a la             

representació escènica. 
  
b)    Agrupació de danses de diferent ritme, caràcter i país en una sola obra. 

  
c)     Composició en un sol moviment, que sol ser independent 

  
38. Què és la sonata? 

  
a)  Agrupació de danses de diferent ritme, caràcter i país en una sola obra. 
  
b) Composició en un sol moviment, que sol ser independent. 
  
c) Peça musical per a ser sonada. El seu origen està en la contraposició de moviments. 

  
39. Quantes sonates hi ha i com s´anomenen? 

  
a) 2: sonata religiosa i sonata laica 
  
b) 2: sonata da chiesa i sonata da camara. 
  
c) Totes dos respostes són correctes. 

  
40. Què és la fuga? 

  
a)  Agrupació de danses de diferent ritme, caràcter i país en una sola obra. 
  
b) Composició en un sol moviment, que sol ser independent. 
  
c) Peça musical per a ser sonada. El seu origen està en la contraposició de moviments. 



  
41. Principals representants de la fuga. 

  
a) Carissimi i Scarlatti 
  
b) Telemann i J.S.Bach 
  
c) A. Corelli i J.S. Bach. 

  
42. Com s´anomenava el compositor més important del Barroc? 

  
a) James Scott Bach 
  
b) Johann Sebastian Bach 
  
c) Jousef Sebastian Bach 

  
43. Com s´anomenava i per què és famosa la dona de J.S Bach? 

  
a) Anna Magdalena Bach, per la primera dona de qui es conserven partitures. 
  
b) Andrea Magdalena Bach, perquè hi va ser professora de música de J.S.Bach 
  
c) Anna Magdalena Bach, per ser la primera cantant d´òpera de la història. 
  

  
 
 
 
 

2a avaluació: 
 

Realitza un treball d´algun d´aquestos temes: (El guió de treball el teniu a la              
carpeta GUIÓ TREBALL) 
 

- Classicisme 
- Romanticisme 
- Nacionalisme 
- El jazz 
- La música popular urbana fins al 1970 
- La música popular urbana des del 1970 fins l´actualitat 

 
 
 
 



3a avaluació: 
 

AUDACITY 
 

Realitza les següents pràctiques: 
 

● Per guardar i enviar: FITXER - EXPORT AUDIO - TIPUS DE FITXER - FITXER MP3  
 

● ENVIAR PER CORREU/COMPARTIR (mgar2268@xtec.cat) Enviar cançó original i        
cançó/cançons modificades. NO EL PUJEU AL DRIVE. 

 
● NOM ARXIU: NOM ALUMNE+ Pràctica X 

 

PRÀCTICA 1: 
 

a. 1. Ralentitzar un troç de la cançó (uns 20-30 segons, què es noti) 
 

b. Accelerar un troç de la cançó (uns 20-30 segons, què es noti) 
 

c. Tallar / treure un troç de la cançó (uns 20-30 segons, què es noti) 
 

d. Fer un silenci a la cançó (uns 20-30 segons, què es noti) 
 
PRÀCTICA 2: 
 

a. Barreja els vídeos de les cançons del Homer. Retalla el que no sigui cançó o no                
consideris important. Barreja-les i intenta que no quedi “pegote” es a dir, que no es               
note el canvi. 

 
● Cojo otro muelle… 

https://www.youtube.com/watch?v=BHdkKgf1JDE 
 

● Todos locos https://www.youtube.com/watch?v=URWLnItt5p0 

 

● No conquistas nada con una ensalada: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0t7JowCZHQE 

 
● Mamá se llevó las pilas: https://www.youtube.com/watch?v=-yYFsFEna_U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yYFsFEna_U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0t7JowCZHQE
https://www.youtube.com/watch?v=-yYFsFEna_U
https://www.youtube.com/watch?v=BHdkKgf1JDE
https://www.youtube.com/watch?v=URWLnItt5p0
https://www.youtube.com/watch?v=BHdkKgf1JDE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0t7JowCZHQE


● Doy el callo por dinero...: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=2Bwa2QrnzlA 

 
● Arranca, frena, claxon https://www.youtube.com/watch?v=0NcJhyy797I 

 
 
PRÀCTICA 3: 
 
a) Barreja dos o més cançons i fica efectes sonors. Retalla, crea silencis, ralentitza...el que               

vulguis per tal que jo no m´adoni de què has fet “pegote” 
 
b) Efecte envolvent a la cançó i combina una o més cançons fent ús del què saps fins ara o                    
hagis averiguat pel teu conte. 
 
PRÀCTICA 4: 
 

a) Remasteritzar una cançó 
 

1. Efecte-equalitzador 
2. Efecte-compressor 
3. Efecte-limitador / hard limit 

 
b) Treure la veu a una cançó (Si té molts efectes potser no podem treure la veu del tot) 
 

- Obrir cançó 
- Click esquerra on fica el nom de la cançó i piquem en dividir pista estereo 
- Click en les dos línies melòdiques en MONO 
- Seleccionar primera pista i  EFECTES-INVERSIÓ 
- Deseleccionem la primera pista 
- Seleccionem les dos pistes i PISTES-MEZCLAR Y GENERAR. 

 
 
PRÀCTICA FINAL:  
 
Requisits: 
 

● Mínim 3:30 minuts 
 

● Barreja de 2 o més cançons 
 

● Incloure 10 efectes (No val 10 vegades el mateix, ni què sols siguin sorolls, utilitzeu               
efectes de l´Audacity també) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=2Bwa2QrnzlA
https://www.youtube.com/watch?v=0NcJhyy797I

