Fitxes complementàries

Unitat 1. El so i la música
Cognoms:
Curs:

Nom:
Grup:

Valoració

Data:

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
a) Vocabulari musical. El so es defineix segons quatre qualitats: quines són?
 TIMBRE DELS INSTRUMENTS O DE LA VEU
 PRECISIÓ DE LA PULSACIÓ
 DURADA DEL SO
 CARÀCTER TRIST
 ALTURA DEL SO
 INTENSITAT DEL SO
b) Com tenen la veu, els nens?
		 AGUDA
		 GREU
2. Competència artística i cultural
a) Amb quin signe s’indica que una música ha de sonar forta? 
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b)	Quin signe et sembla que indica un crescendo (en què cada vegada el so és més fort) i quin indica un diminuendo
(en què cada vegada és més fluix) en música?

3. Tractament de la informació i competència digital
Cerca informació sobre els compositors d’aquestes dues obres per interpretar en flauta de la unitat:
a) L’autor del tema de la pel·lícula L’últim dels mohicans és Trevor Jones. Busca’n la biografia i contesta:
		 1) A quin país va néixer?
		 2) A quin país va estudiar?
		 3) Ha escrit música per a altres pel·lícules?
b) L’autor del tema de la pel·lícula Romeu i Julieta és Nino Rota.
		 1) De quin país és?
		 2) Ha escrit música per a altres pel·lícules?
		 3) Els seus pares eren músics?
		 4) Ha compost la música d’alguna pel·lícula que coneguis? Quina?
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4. Competència d’aprendre a aprendre
	Posa el nom a sota de les notes següents. Si no les saps busca informació de la col·locació de les notes al pentagrama del final del llibre.

5. Competència d’autonomia i iniciativa personal
a) Busca a Internet un vídeo que parli de l’oïda. Quin has trobat?
		
b) Escriu alguna cosa que te n’hagi cridat l’atenció.
		
6. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic
a) De quin sentit se’ns parla a la unitat?
OLFACTE          GUST          OÏDA          TACTE
b)
		
		
		
		

Observa el dibuix de l’orella i indica on és.
– El canal d’entrada del so.
– El timpà.
– Els ossets.
– El nervi auditiu.

7. Competència social i ciutadana
a) Per què creus que quan hi ha sons molt forts es diu que hi ha contaminació acústica?
		
		
b) Et molesta el soroll dels veïns per estudiar?
		 Sí, perquè
		 No, perquè
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