
DEPARTAMENT DE MÚSICA
RECUPERACIÓ SETEMBRE 2017

La recuperació consta de dues proves, una pràctica (flauta) i l’altra teòrica
(treball). Es pot presentar el treball i tocar les cançons el dia assignat de
recuperació al setembre 2017 o es poden enviar dos documents (vídeo i pdf)
per correu electrònic en qualsevol moment de l’estiu abans del dia de
l’examen de setembre 2017.

Si opteu per aquesta segona opció, heu d’enviar els arxius al vostre professor.
Diana González: didigonzalezdiez@gmail.com
Vicent Masip: vmasip@xtec.cat 

RECUPERACIÓ MÚSICA 1r D’ESO (MU1)

1. PROVA PRÀCTICA – FLAUTA (50% de la nota)

Has de preparar dues cançons, una obligatòria (“Indian song”) i una altra que
tu mateix/a triïs (pot ser de les que hem tocat al llarg del curs o no).

T’aconsello que optis per presentar-ho online, ja que pots enregistrar-te tantes
vegades com vulguis fins quedar satisfet amb el resultat. En aquest cas
l’enregistrament ha de ser de vídeo (s’ha de veure la imatge clarament i sentir
el so amb netedat).

2. PROVA TEÒRICA – TREBALL (50% de la nota)

Has de realitzar un treball escrit sobre un dels temes següents (pots triar el
que vulguis del següent llistat):

⦁ Els instruments cordòfons.
⦁ Els instruments aeròfons.
⦁ Els instruments membranòfons
⦁ Els instruments idiòfons .

El treball ha de complir el requisits següents:
⦁ Portada
⦁ Índex 
⦁ Extensió total de 8 a 12 pàgines.
⦁ Ha d’incloure imatges relacionades amb el contingut.
⦁ Ha d’estar clarament estructurat, amb bona gramàtica i

ortografia.
⦁ Ha d’incloure un mínim de dos links (enllaços a webs) de música

relacionada amb els instruments que s’expliquen.

El treball es pot entregar imprès el dia i l’hora de l’examen de setembre, o es
pot entregar en format pdf enviant-lo al correu @ corresponen.



RECUPERACIÓ MÚSICA 2n D’ESO (MU2)

3. PROVA PRÀCTICA – FLAUTA (50% de la nota)

Has de preparar dues cançons, una obligatòria (“Scarborough Fair”) i una
altra que tu mateix/a triïs (pot ser de les que hem tocat al llarg del curs o no).

T’aconsello que optis per presentar-ho online, ja que pots enregistrar-te tantes
vegades com vulguis fins quedar satisfet amb el resultat. En aquest cas
l’enregistrament ha de ser de vídeo (s’ha de veure la imatge clarament i sentir
el so amb netedat).

4. PROVA TEÒRICA – TREBALL (50% de la nota)

Has de realitzar un treball escrit sobre un dels temes següents (pots triar el
que vulguis del següent llistat):

⦁ Els instruments electròfons.
⦁ Els instruments populars d’arreu del món.
⦁ Agrupacions instrumentals de música culta I popular.

El treball ha de complir el requisits següents:
⦁ Portada
⦁ Índex 
⦁ Extensió total de 8 a 12 pàgines.
⦁ Ha d’incloure imatges relacionades amb el contingut.
⦁ Ha d’estar clarament estructurat, amb bona gramàtica i

ortografia.
⦁ Ha d’incloure un mínim de dos links (enllaços a webs) de música

relacionada amb els instruments que s’expliquen.

El treball es pot entregar imprès el dia i l’hora de l’examen de setembre, o es
pot entregar en format pdf enviant-lo al correu @ corresponent.


