




















Examen 
Agrupaciones instrumentales

1. ¿Cuál es el origen de la palabra orquesta?

2. ¿Durante qué siglo nació la orquesta?

3. ¿Cómo se llama a esa etapa artística en la que nació la orquesta?

3. ¿Durante qué siglo se consolida la orquesta?

4. ¿Cómo se llama a esa etapa artística en la que se consolida la orquesta?

5. ¿De cuántos músicos está formada la orquesta de cuerda?

6. ¿Cuáles son los tres principales criterios para colocar a los diferentes músicos de una orquesta?

7. ¿Qué família de instrumentos no encontraremos en una banda de música?

8. ¿De dónde viene la expresión, música de cámara?

9.
Los grupos de cámara más habituales

Duo Quinteto 
(de cuerda)

Trío Quinteto
(de viento 
madera)

Cuarteto 
(de cuerda)

Quinteto
(de viento 
metal)

10. ¿Cuántos músicos pueden formar, como máximo un grupo de cámara?

11. ¿Cómo se llama esa agrupación de cámara?



12. ¿A partir de cuántos músicos se puede hablar de orquesta?











Examen 
Les 4 qualitats del so

Nom
Curs

L’altura és la qualitat que ens diu si un so és ______________ o _____________

Un so pot començar essent agut i evolucionar a ___________, quan passa això diem que el só te
una  _____________________________  ,  en  cas  contrari  diem  que  el  so  té  una
________________________________. Si el so es manté direm que el so és ____________

Per  escriure  música  utilitzem una  pauta  de  ____ línies,  anomenada  ______________,  però  no
sempre va ser així. Van haver moments a la història que s’escrivia música en pautes de 4 línies.
Quan els sons a escriure són molt aguts o molt greus i surten de la pauta, s’utilitzen unes línies
anomenades, línies __________________.

La música escrita també fa servir _____________ , uns signes que indiquen que el so de les notes
s’apuja o s’abaixa un semitò. El ______________ és el signe que ens indica que la nota s’apuja un
semitò el  ___________________ és  el  signe  que  ens  indica  que  el  so  s’abaixa  un semitò  i  el
_______________ és el signe que anul-la l’alteració anterior.

La qualitat del so que determina si un so és llarg o ___________ és la __________ . 

Completa les caselles amb els noms dels signes, els signes de so o silenci que falten

Blanca Corxera
Figures
Pauses

La qualitat del so que ens die si un so és fort o fluix és ______________________

pianissimo
fluix

mf
forte

molt fort

De vegades és necessari indicar un augment o una disminució gradual del so. En aquests casos fem
servir uns reguladors:



Augment gradual de la ______________
Disminució gradual de la ____________

El  ________________  és  la  qualitat  que  ens  permet  diferenciar  el  so  de  les  veus  i  dels
____________________ .

Hi ha molts factors que determinen el timbre. Els més importants són: 

La _____________ del cos emissor. Si és allargat, estret ...
El ______________ del cos emissor. El ____________ amb què està fet el component que fem
vibrar per tal que soni.
La ____________ com fem sonar l’instrument, si és bufant, percudint ...
La _________________ del cos emissor.

La  ____________________  o  ____________________  és  l’art  de  combinar  els  timbres  dels
diferents instruments musicals. 












































