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AIRES PENTATÒNICS
Contextos musicals

Músiques
renaixentistes

Pot dir-se que hi ha un estil «internacional».
Els gèneres més importants són el motet i la missa.
Estan compostos generalment a 4 i 5 veus.
Utilitzen la tècnica del contrapunt imitatiu.

Vocal
religiosa

•
•
•
•

Vocal
profana

• Depenent del país o la zona geogràfica, es desenvolupen
gèneres propis, en contrast amb l’estil «internacional» de
la música religiosa. Els més destacats van ser:
– Chanson francesa.
– Madrigal italià.
– Villancet espanyol.

Instrumental

• Música instrumental basada en models vocals.
• Un procediment compositiu són les variacions.
• Música de dansa (s’associaven parells de danses com
passamezzo-saltarello o pavana-gallarda).
• Es comencen a desenvolupar les famílies instrumentals.

Llenguatge i creació
• Els compassos compostos mostren una subdivisió ternària dels seus temps,
és a dir, cada pulsació o temps és una figura amb punt.
• Per a saber quin compàs compost correspon a un compàs simple, es multiplica el numerador per 3 i el denominador per 2.

Escolta
• Auditori històric: la música vocal profana del Renaixement
(Vegeu més amunt)
• Auditori modern: la música disco
Naix als anys setanta com a música de ball associada a la proliferació de discoteques, amb cantants com Donna Summer o grups com Bee Gees.

Interpretació
• Algunes chansons, com Tant que vivray, es van fer molt populars en el segle XVI.
• Característiques principals de la música de l’Extrem Orient:
— Absència quasi total d’harmonia.
— Predomini de les escales pentatòniques.
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UNITAT 1

1

2

3

4

Activitats de la unitat
1. Escolta aquesta audició, que pertany a una obra del Renaixement, i observa’n el
principi en la partitura inferior.

De les opcions següents, assenyala les que cregues que són correctes.
•

És una obra a una sola veu (monodia).

•

És una obra a diverses veus (polifonia).

•

Les veus no s’imiten entre si.

•

Algunes veus s’imiten entre si.

2. Escolta aquest fragment de la missa Ave Maria Stella, del gran compositor del
Renaixement espanyol Tomás Luis de Victoria (1548-1611), i intenta identificar a
quina oració pertany de les que hem anomenat.

3. Escolta els fragments musicals següents i, tenint en compte allò que s’ha explicat més amunt, digues a quin gènere pertany cada un.
Fragment 1:

Fragment 2:
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AIRES PENTATÒNICS
Activitats de la unitat

4

5

6

4. En el Renaixement era habitual escriure versions per a instruments de les peces de música vocal que se situaven «en la llista d’èxits». Ara escoltaràs quatre
fragments que pertanyen a dues peces vocals i les dues versions instrumentals
corresponents. Relaciona cada fragment amb la parella:
Fragment núm.
Fragment núm.

1

amb

fragment núm.

amb

fragment núm.

5. Escolta un fragment del villancet Cu-cu, de Juan del Encina, en la versió feta per
dos intèrprets diferents.
•

Pots entendre el text d’aquest villancet? De què tracta?

•

Quines diferències observes entre totes dues versions? Quina t’agrada més?
Per què?

6. Escolta un fragment de Now is the month of maying del compositor Thomas
Morley:
•

En quina part de la peça la textura passa de ser homofònica a ser polifònica?

•

Coincideix la música de la flauta amb el text que es canta?

5
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UNITAT 1

11

19

6

Activitats de la unitat
8. Escolta l’audició següent que conté tres fragments d’instruments renaixentistes.
Intenta associar cada un amb el nom i la imatge corresponents.

Laúd árabe
núm.
Figura 1.6

Conjunto de flautas
núm.
Figura 1.7

Viola
núm.
Figura 1.8

9. Aprén a marcar els diferents compassos compostos amb les indicacions que et
done el teu professor/a.
a ) L’exemple musical següent conté tots els elements explicats més amunt.
Analitza’l i indica (dibuixant claudàtors) quan s’ha produït una subdivisió ternària d’una negra amb punt o quan una corxera s’ha subdividit, al seu torn, en
dues semicorxeres.
b ) De segur que coneixes aquesta melodia. Podries tocar-la amb la flauta?

10. Escolta Plum Blossom. Aquesta peça reuneix elements musicals esmentats més
amunt. Quina escala penses que utilitza l’instrument melòdic?
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AIRES PENTATÒNICS

ACTIVITATS FINALS DE LA UNITAT

1. Escriu, en la línia de percussió que hi ha sota les negres amb punt, la subdivisió
ternària de corxeres corresponent a cada figura.

2. Com has vist en l’apartat «Teoria musical», les subdivisions ternàries en corxeres
en un 6/8 poden, al seu torn, subdividir-se en grups binaris de figures. Escriu
sota les corxeres les subdivisions en semicorxeres que siguen possibles.

3. Observa aquesta escala. Quantes notes diferents té? Toca totes les notes
d’aquesta escala amb la flauta cap amunt i cap avall en ordre. Després, prova a
tocar-ne les notes combinant-les a l’atzar i repetint les notes que vulgues. És un
tipus d’escala que hem esmentat en aquesta unitat: saps quina és?
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UNITAT 1

8

ACTIVITATS FINALS DE LA UNITAT
4. Explica per què la música xinesa té aqueix so tan característic.

5. Contesta si és verdader o fals el que s’afirma:
a ) L’escala més utilitzada en la música occidental és la pentatònica.
b ) El pipa és un instrument típic de la Xina.
c ) El villancet és un gènere de música religiosa que sorgeix a Espanya.
d ) La música disco va ser un estil musical sorgit als anys huitanta.
e ) En el Renaixement s’utilitza un sistema de lectura musical més accessible
anomenat tabulatura.
f ) Els gèneres principals de la música vocal profana són el madrigal i el
motet.
g ) En el Renaixement sorgeix el concepte d’orquestra.
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AIRES PENTATÒNICS

ACTIVITATS FINALS DE LA UNITAT

6. Observa els exemples musicals següents:
a ) A quin gènere musical renaixentista pertanyen? Raona la teua resposta.
Exemple 1:
Exemple 2:
b ) Localitza en les audicions del teu disc aquests dos fragments musicals.
Exemple 1 (pista de CD núm. …)

Cantus

Altus

Tenor

Bassus

Exemple 2 (pista de CD núm. …)

7. Investiga en Internet. En el Renaixement va haver-hi un compositor de madrigals
conegut com el «príncep de Venosa».
Busca en la Xarxa informació d’aquest compositor i respon a les qüestions
següents:
a ) Quin és el nom d’aquest gran compositor de madrigals?
b ) Quin fet tràgic va marcar la seua vida?

9

www.mheducation.es

UNITAT 1

Escrivim música
1. Copia les escales següents (dibuixa’n també la clau i el compàs).

2. Fes un exercici semblant a l’anterior, però ara es tracta de dibuixar escales únicament
majors, que porten alteracions (escriu-ne també el compàs).

Lectura musical
3. Llig el nom de les notes d’aquests dos exercicis amb un tempo lent i, després, fes-ne
dues lectures més a més velocitat.

Exercici 1

Exercici 2

10
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AIRES PENTATÒNICS

Exercicis d’ampliació
4. Emplena els espais en blanc amb les paraules adequades.
a ) Quan canviem d’ordre les notes d’un acord parlem d’
de l’acord.
En un arpegi els sons no sonen
com en l’acord, sinó que sonen
.
b ) La música xinesa es caracteritza per l’absència gairebé total d’
utilitza molt l’escala
.

i s’hi

c ) El Renaixement és l’època de la
o composició a diverses veus i s’hi desenvolupa una tècnica compositiva anomenada
imitatiu.
d ) En la música vocal profana destaquen com a gèneres el
a Itàlia, la
a França i el
a Espanya. En la música vocal religiosa
es crea un estil
i els dos gèneres principals són el
i la
. Els instruments musicals s’agrupen en
.

e ) La música disco sorgeix en els anys setanta afavorida per la proliferació
de
i el desenvolupament dels instruments
. La figura
del
serà molt important.

5. Associa cada exemple de l’esquerra amb el nom que corresponga.

a)

1.

Acord + arpegi

b)

2.

Interval melòdic

c)

3.

Interval harmònic

d)

4.

Acord invertit + arpegi

e)

5.

Acord + escala
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UNITAT 1

Jocs musicals
1. Llig les definicions i indica’n els noms en cada espai dels mots encreuats.
1. Escala de 5 sons utilitzada en la música xinesa.
2. Acord desplegat.
3. Tècnica vocal que utilitzava el grup Bee Gees en la música disco.
4. Gènere vocal profà del Renaixement a França.
5. Dansa renaixentista que s’agrupava amb la gallarda.
6. Instrument de vent del Renaixement.
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AIRES PENTATÒNICS

Fitxa d’audició
Audició núm.

Obra/cançó:

Autor:

Època:

Estil:

Intèrpret:

Gènere:

Aspectes musicals que cal destacar:

Audició núm.

Obra/cançó:

Autor:

Època:

Estil:

Intèrpret:

Gènere:

Aspectes musicals que cal destacar:
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UNITAT 1

Exercicis melòdics

Exercicis rítmics
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Publicaciones personalizadas a tu medida

¡Elige el contenido y crea el manual que mejor se adapta
a tus necesidades!
Create permite crear una obra personalizad a través de un proceso fácil e intuitivo seleccionando
material del catálogo de McGraw-Hill. Además, se puede adaptar a las necesidades de cada
docente ¡añadiendo material propio!
El deseo de todos los profesores ha sido siempre tener el libro que refleje fielmente los temas
del curso y con el que los alumnos dispongan de todo el material que necesitan para seguir la
clase y superar la asignatura. McGraw-Hill Education fiel a su misión de ayudar a los docentes
y enseñar a los estudiantes, pone a disposición de cualquier profesor su oferta editorial y la
diversidad de las soluciones de aprendizaje de las que dispone para lograr este objetivo.

Entra en nuestra web:
http://create.mheducation.com
¡Accede a todo el catálogo!

y crea tu libro a medida en 3 sencillos pasos
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El Centre d’Ensenyament Online (CEO) és un espai
on trobareu informació pràctica i tots els recursos
didàctics necessaris per al desenvolupament de
cada disciplina. Aquest espai és de gran utilitat per
a alumnes i professors, i una eina imprescindible per
afrontar els reptes que exigeix el mercat laboral, cada
cop més competitiu i especialitzat.

Organitzat en tres parts:
Centre d’informació
El centre d’informació ofereix
informació pràctica del contingut
de l’obra: presentació, taula de
continguts, etc. Consulteu els
diversos apartats depenent de la
informació que necessiteu.
Centre de l’estudiant
El centre de l’estudiant està
especialment creat perquè els
alumnes accedeixin a informació
pràctica que puguin utilitzar
per consolidar coneixement
i autoavaluar-se dins de cada
disciplina.
Centre del professor/a
El centre del professor/a posa a
la vostra disposició material de
suport que podeu utilitzar en
les vostres classes. Empleneu el
formulari de registre i sol·liciteu la
clau d’accés per poder consultar
tots els apartats.
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Una nova forma d’aprendre

T’imagines un llibre de text adaptat
a les necessitats individuals de cada
estudiant?
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SmartBook® és la primera
i única experiència de
lectura i aprenentatge
adaptatiu dissenyada
per canviar la forma amb
la qual els estudiants
llegeixen i aprenen,
trencant el camí lineal dels
llibres de text tradicionals
i adaptant-se a les
necessitats i el ritme de
cada estudiant.

SmartBook®

Què és?
SmartBook® és una eina d’aprenentatge adaptatiu que combina una
revolucionària tecnologia desenvolupada per McGraw-Hill Education amb
un llibre digital interactiu. SmartBook® analitza la manera en la que llegeix
i aprèn l’estudiant i, en funció de les seves respostes a preguntes sobre el
que ha estudiat i la seguretat sobre els seus coneixements, el va guiant a
través dels continguts del llibre, d’una manera personalitzada i adaptada al
seu propi ritme d’aprenentatge, per a que cada minut que passa l’alumne
estudiant sigui el més efectiu possible.

Com funciona?
SmartBook® consta de vàries fases:

Llegeix
A la fase de lectura, l’estudiant
és guiat a través del text per
a que llegeixi d’una manera
adaptada a les seves necessitats.
A SmartBook® l’estudiant té
accés al text complet, però
se li mostraran unes àrees
ressaltades en groc que indiquen
el contingut en el que hauria de
centrar el seu estudi en aquell
moment concret. Les àrees
ressaltades del text van variant
en funció de les seves respostes
a la part pràctica, subratllant
nous temes i conceptes de més
nivell, un cop que l’estudiant
ha demostrat el domini dels
conceptes essencials del tema.
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Pràctica
A la fase de pràctica, els estudiants refermen
el que han après fins el moment realitzant una
sèrie d’activitats de tipologia diversa. Abans de
respondre, es demanarà a l’estudiant que avaluï el
grau de seguretat sobre els seus coneixements:

Sí la sé

Crec que sí

No la sé segur

Cap idea

En funció de les respostes a aquelles preguntes, el grau de seguretat que estableixin i altres dades que va
recollint el sistema mentre els estudiants treballen, SmartBook® anirà ajustant el camí d’aprenentatge de
cada estudiant adaptant-lo al seu ritme i necessitats i determinant quina serà la següent pregunta.

Llegeix

Pràctica

De tornada a la fase Llegeix, l’estudiant es trobarà amb noves parts del text ressaltades en
groc, que indiquen el nou contingut a estudiar, i d’altres ressaltades en verd, que són els
temes o conceptes que l’estudiant ha demostrat que domina en respondre correctament a
les preguntes a la fase de pràctica.
Subratllat groc: mostra el contingut que és important per a l’estudiant en aquell moment.
Subratllat verd: mostra el contingut que l’estudiant ha demostrat que domina en realitzar
les preguntes a la fase de pràctica.
La millor manera d’estudiar amb SmartBook® és anar passant d’una fase a l’altra fins
completar la unitat. La mateixa eina ajudarà l’estudiant a identificar quan ha arribat el
moment de canviar de fase.

Repàs
Per assegurar el domini dels temes
i la retenció a llarg termini dels
conceptes apresos, en aquesta
fase l’estudiant repassa en forma
d’activitats el contingut important
que el sistema ha identificat que és
més probable que oblidi.

Informes

Informes complets
sobre el progrés del curs
Professor
Els informes del professor permeten a aquest conèixer en temps real els punts forts i les febleses dels seus alumnes de
manera individual i a nivell global, podent adaptar així les seves classes i tutories.

Estudiant
Els informes de l’estudiant proporcionen detalls sobre el seu progrés, sobre els temes que domina i sobre els que necessita
estudiar més, per tal que pugui treure el màxim profit del seu temps d’estudi.

Beneficis

Tot són avantatges
Per al professor:

Per a l’estudiant:

• Millora la qualitat i la productivitat de les classes.

• Ofereix el contingut adequat per a cada estudiant en el

• Facilita l’adaptació de les classes al nivell i necessitats dels
alumnes.

• Ajuda a prevenir el possible fracàs escolar i a posar-li
remei abans que es doni.

• Millora el rendiment dels alumnes i el seu nivell de notes.

moment precís per a treure el màxim profit del temps
d’estudi.

• Excel·lent preparació per a la classe i per als exàmens.
• Ajuda a retenir els conceptes clau a llarg termini.
• Ajuda a aconseguir millors notes.
• Eina online: sense descàrregues, sense necessitat de
gravar el progrés.

• Accés en qualsevol moment mitjançant una connexió a
Internet i des de diversos dispositius.

• Interfície intuïtiva i atractiva.
• És divertit, perquè permet competir amb d’altres usuaris.

Integra SmartBook® al teu curs
La millor manera de treure el màxim profit de les avantatges d’ SmartBook® és crear una classe a
la que s’hi apuntaran els teus alumnes. Els estudiants poden treballar independentment o associats
a la teva classe, però l’experiència és molt més positiva i productiva si s’integra SmartBook® com
una part més de l’assignatura. Et proporcionem algunes opcions o idees:

...
... abans d’anar a classe
Pots dir als teus alumnes que estudiïn amb SmartBook® abans d’anar a classe. Així podràs basar les teves
classes en les dades que obtinguis amb aquesta eina.

... com a deures
Pots presentar el contingut a classe i després, com a deures, dir-los que estudiïn el tema amb
SmartBook®. Després, en funció de les dades que obtinguis sobre el progrés, els punts forts i les febleses
dels teus alumnes, podràs reforçar determinats continguts i fer un seguiment general i individual del que
realment s’ha après.

... abans de l’examen
Pots donar la unitat completa i recomanar als teus alumnes que utilitzin SmartBook® per preparar
l’examen. Si tenen examen final de curs, recorda als teus alumnes que utilitzin la fase Repàs per estar
preparats quan arribi el gran dia.

Si els teus alumnes tenen dificultats per accedir a Internet, una bona solució pot ser
dedicar periòdicament el temps de classe a SmartBook® a l’aula d’informàtica.

La tienda de

McGraw-Hill Education
te ofrece las

mejores ventajas

5% de descuento

Tus libros de texto
con un

Envío GRATIS

en todo nuestro
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a partir
de 25€
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¡Ahórrate un 20%
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Ahora en McGraw-Hill Education
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Si el importe de tu pedido es
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Compra cualquiera de nuestros
títulos para Primaria y ESO y
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1
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3

Añade a la CESTA lo que quieres adquirir e inicia el proceso de compra,
pinchando en REALIZAR PEDIDO.
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