
1r ESO - Treball de música 
 

Els alumnes que han suspès hauran de lliurar aquest treball, fer 

l’examen de recuperació i interpretar amb la flauta una de les 

cançons treballades al llarg del curs. L'alumne/a escollirà una 

cançó i la interpretarà el mateix dia que farà l'examen de 

recuperació de música. 

Per fer el treball podeu consultar els dossiers penjats a la web 

que hem treballat durant el curs. 

Ha continuació tens les instruccions de la feina que has de fer per 

completar el treball. 

 

 

Unitats 1. La música: art, ciència, comunicació i 

expressió. 

• Fer un resum de la unitat. 

• Fer les activitats que trobaràs a la pàgina 6. 

• Copia la cançó “l’Oda a l’alegria” i interpreta-la amb la 

flauta. 

• Busca la biografia del compositor Ludwig van Beethoven i 

fes un resum. 

 

 



Unitat 2. El material sonor del planeta terra. 

• Copia el quadre de la pàgina 18. 

• Fer les activitats de la pàgina 16. 

• Copia la cançó “tres i tres” i interpreta-la amb la flauta. 

• Busca la biografia de Johann Sebastian Bach i fes un resum. 

 

Unitat 3. De la durada al ritme. 

• Copia el quadre que trobaràs a les pàgines 6 i 7. 

• Fer les activitats de la pàgina 5. 

• Copia la cançó “La marxa del coronel Bogey” i interpreta-la 

amb la flauta. 

• Busca la biografia d'Antonio Vivaldi i fes un resum. 

 

Unitat 4. La màgia de la melodia. 

• Copiar els quadres de les pàgines 17 i 18. 

• Fer les activitats de la pàgina 16. 

• Copia la cançó “Vois sur ton chemin” i interpreta-la amb la 

flauta. 

• Busca informació sobre l'estil musical anomenat "Blues" i 

fes un resum de la seva història, característiques, músics 

destacats... 

 



 

 

Instruccions que heu de seguir per a la correcta presentació del 

treball: 

 

• S’ha de fer en fulls de pentagrama.  

• Escrit a mà. 

• S’entregarà el treball dins un porta-fulls de plàstic, per 

facilitar la seva correcció. 

• Haurà de seguir la següent estructura: 

➢ Portada 

➢ Índex 

➢ Introducció (explicar breument de que tracta aquest 

treball). 

➢ Apartats (resums i activitats copiant els enunciats) 

➢ Opinió personal (sobre el temari que hem fet com han 

anat les classes...) 

➢ Bibliografia (posar les fonts d’informació que hagis 

utilitzat per a la realització del treball). 

➢ Full de cortesia (incloure al final del treball un full 

sense escriure, igual que la resta de fulls). 


