
NOTES MUSICALS PER SCRATCH
Les notes musicals es representen en un pentagrama. A dalt es veu la notació anglesa (A a G), que trobem
també als programes de Lego MindStorm i a sota veiem els noms habituals de les notes.

Aquest conjunt de vuit notes s’anomena una octava.

Un teclat complet de piano acostuma a tenir 88 tecles, unes 7 octaves, que corresponen a aquestes notes:

Per distingir les octaves es fa servir un número. La tecla blava serà el Do4 o C4 i la groga el La4 o A4, que
correspon a la quarta octava i té una freqüència de 440 Hz.
El teclat de piano té les octaves completes de 1 a 7 i tres tecles de la octava 0 i el Do8 o A8 de la octava 8.

Veiem que hi ha tecles blanques i tecles negres. Les tecles blanques corresponen a les notes naturals,
mentre que les negres ens permeten variar mig to entre les notes. Amb les 12 tecles aconseguim que el to
varii de forma igual, quedant mig to entre cada tecla.
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Les tecles negres corresponen a sons més greus o més aguts que les notes que els envolten. Si es fa servir la
tecla negra de l’esquerra d’una nota s’anomena bemoll i si es fa servir la de la dreta s’anomena sostingut.
El Do sostingut o Do# és el mateix que el Re bemoll. El Re sostingut és també el Mi bemoll.

A una partitura es marquen aquestes variacions amb el símbol # pel sostingut o b pel bemoll.

Quan es vol modificar el so d’una nota a tota la partitura es posa darrere de la clau del pentagrama i
s’anomena armadura. La posició de cada símbol indica a quines notes afecta.

Si volem indicar el canvi de to d’una sola nota, aleshores es marca devant de la nota i s’en diu alteració
accidental i afecta només a una nota.

Veiem a la partitura també el símbol becaire . Serveix per cancel·lar les modificacions anteriors.

A la figura anterior s’indica que el do ha de ser sostingut a tota la partitura i a la dreta es cancel·la aquesta
alteració. Igualment passa amb els dos sons sol.
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A un programa de Scratch, amb el suport musical activat, les notes s’escriuen en un teclat d’una octava, alhora
que s’escolta el seu so. Podem canviar d’octava amb les fletxes. Aquí està premuda la tecla Re o D i ens surt
representada amb el número 62. Si ens fixem bé a la imatge veurem que al Do o C de l’esquerra li correspon el
número 60 i al Do o C de la dreta el 72.
Si contem les tecles blanques i negres entendrem que hi ha 12 tecles i el Do o C repetit (70). Si anem contant
trobarem C(60), C#(61), D(62), D#(63), E(64), F(65), F#(66), G(67), G#(68), A(69), A#(70), B(71), C(72)

El número correspon a la posició de les tecles a un teclat de 12 octaves. Les octaves van de la -1 a la 10. A la
imatge del pentagrama estan representades les notes Do o C de les octaves -1 a la 9.

Anglesa C−1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Normal Do−1 Do0 Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 Do7 Do8 Do9 Do10

Scratch 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132
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A les partitures s’escriu a l’esquerra un signe que indica posició de les notes al pentagrama. En notació musical
se'n diu clau, i té la funció d'indicar l'altura de les notes escrites. Les més usuals son la clau de Sol i la de Fa.

Els valors o figures rítmiques son símbols que representen la durada de les notes musicals. En el següent
gràfic es mostren les figures musicals per ordre decreixent de durada: rodona, blanca, negra, corxera,
semicorxera, fusa, semifusa, garrapatea i semigarrapatea.

1 0.5 0.25 0.125 0.062 0.031 0.015

A Scrach es fa servir aquesta durada, en forma decimal, a l’espai indicat com a pulsacions.

A les partitures podem trobar també una pausa. Representa durada de silenci, això és, el temps en què no es
produeix cap so. Existeixen tantes grafies de pauses com figures rítmiques existents i cada pausa dura el mateix
temps relatiu que la seva nota corresponent.

A Scrach s’indica com espera

El ritme de la música es determina fixant el tempo
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Els recursos musicals disponibles a Scratch son:
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Per llegir les notes en clau de sol podem fer servir aquesta guia visual.

Scratch 57 59 60 62 64 65 67 69 71 72 74 76 77 79 81 83 84

Les indicacions de ma dreta (clau de sol) i esquerra (clau de fa) son ajudes per tocar el piano.
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