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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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40 UNITAT 2 41UNITAT 2

LA MÚSICA DEL SEGLE XXI. Com hem arribat a la música actual?

4 Sentiments i emocions
El moviment cultural conegut com a Romanticisme va aparèixer a Alemanya al 
principi del segle XIX, i des d’aquest país es va difondre per tot Europa.

Els artistes romàntics es fixen en els aspectes més agitats de l’esperit humà: 
les emocions, el sentiment, l’apassionament, la inspiració, la fantasia, l’amor 
per la llibertat... Per expressar-los, els romàntics no dubten a trencar amb les 
normatives i l’esperit de moderació heretats del Classicisme.

En el camp social, les idees introduïdes per la Revolució Francesa faran que 
la burgesia triomfi sobre la noblesa. Per això, els burgesos seran els principals 
mecenes i protectors dels músics romàntics.

En la música del Romanticisme, la melodia és l’element predominant. Els com-
positors exploraran totes les seves possibilitats expressives per tal d’emocio-
nar l’oient.

4.1. Beethoven i l’orquestra
El nombre d’instruments de l’orquestra creix, especialment a les seccions de 
vent i de percussió. Les nou simfonies de Ludwig van Beethoven seran un 
model per als compositors durant tot el segle XIX.

Escolta i solfeja aquesta melodia de la Novena Simfonia de Beethoven. Actual-
ment és utilitzada com a himne de la Unió Europea.

ACTIVITAT

Altres noms importants de l’orquestra romàntica són Felix Mendelssohn, Jo-
hannes Brahms, Franz Schubert, Hector Berlioz, Gustav Mahler i Piotr Ílitx 
Txaikovski, famós també pels seus ballets.

Mireu amb atenció aquest fragment d’El llac dels cignes, un dels ballets més 
famosos de Txaikovski. En coneixes l’argument?

ACTIVITAT

 LLIBRE DE TREBALL

10. Classifica els instru-
ments de l’orquestra ro-
màntica.

4.2. Chopin i el piano
L’instrument romàntic per excel·lència és el piano, que en aquesta 
època ocupa ràpidament un lloc a les sales de concerts i a les llars 
de la burgesia de tot Europa. Tot i que va aparèixer al segle XVIII, el 
seu èxit va ser propiciat pels compositors del segle XIX, que li van de-
dicar moltes composicions, preludis, impromptus, valsos, rapsòdies, 
romances sense paraules...

Fryderyk Chopin (1810-1849) és un dels compositors més represen-
tatius d’aquest període. Malalt de tuberculosi, va morir jove, però va 
compondre moltes peces per a piano.

Escolta l’Estudi op. 25, número 2 del compositor polonès Fryderyk Chopin, en 
què es treballa molt l’agilitat. Mira el DVD i digues quina mà creus que treballa 
més aquest aspecte. Aquest estudi es coneix amb el sobrenom d’Abelles; quin 
creus que n’és el motiu?

ACTIVITAT

4.3. La veu
La veu, com a instrument que sorgeix de l’interior de la persona, és el més 
idoni per expressar els diversos sentiments humans. En una època en què l’ex-
pressivitat i el dramatisme són protagonistes és evident, doncs, que l’òpera 
ha de triomfar. Rossini, Verdi i Puccini, a Itàlia, Bizet, a França, i Wagner, a 
Alemanya, en seran els principals representants.

Els lieder van ser molt famosos a Europa durant aquesta època.

4.4. El Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Va ser inaugurat l’any 1847. Es va construir amb els ingressos obtinguts venent 
les llotges i les millors butaques a membres de la burgesia barcelonina, que 
van constituir la societat de propietaris del teatre.

Un lied (‘cançó’, en alemany) és una obra generalment per a veu solista i 
pia no en què l’instrument no es limita a fer l’acompanyament sinó que aju-
da a expressar allò que diu la lletra que es canta.

LLIBRE DE TREBALL

11. Escolta, toca i analitza 
un fragment d’òpera.

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Caminant damunt un mar de boira, 
Caspar David Friedrich

DVD

Chopin tocant davant la família Radziwiłł, 
Henryk Siemiradzki

30 DVD

Giuseppe Verdi 
(1813-1902)

Busca informació sobre el Liceu de Barcelona i resumeix-la en una o dues fra-
ses. Incorpora-les en un document col·laboratiu que elaboraràs amb la resta 
de la classe.

ACTIVITAT

DVD 29

DVD

Al llarg de la història, els homes i les dones han gaudit de la música igual 
que ho fem ara. Amb la música, així com amb les altres arts, hem expressat 
a través del temps els nostres sentiments, els nostres desitjos, les nostres 
ideologies, les nostres inquietuds... Cada moment, però, ha estat marcat 
per les característiques de la seva societat. Gràcies a les diferents mani-
festacions artístiques sabem, avui dia, que la gent ha viscut de maneres 
diferents, ha pensat de maneres diferents, s’ha expressat amb llenguat-
ges diferents i ha variat els seus gustos estètics.

Per a un millor estudi de l’evolució de la música al llarg del temps, s’han 
establert tradicionalment uns períodes històrics en què es poden trobar 
una sèrie de característiques musicals, més o menys comunes, que res-
ponen a les necessitats d’un moment determinat de la societat. Aquests 
períodes coincideixen bàsicament amb els que es fan servir per estudiar 
les altres arts. Cal tenir en compte que es refereixen només a la història 
de la cultura occidental, i no a la de les altres cultures del món.

En aquest quadre, a la columna de la dreta, pots veure aquests períodes i 
la seva durada aproximada.

COMENCEM!

Pentatonix és un grup vocal de cinc components (quatre nois i una noia) d’Arling ton, 
Texas. Canten a cappella i es van fer molt populars als Estats Units quan van guanyar 
la tercera edició del programa televisiu The Sing-Off , de la cadena nord-americana The Sing-Off , de la cadena nord-americana The Sing-Off 
NBC. El febrer del 2015 van guanyar un premi Grammy, fet que reconeix la seva qua-
litat musical.
En aquest vídeo, com heu pogut veure, fan un repàs de músiques conegudes de diver-
ses èpoques històriques, i les enllacen fi ns a arribar a èxits actuals. I és que si analitzem 
les diferents manifestacions musicals que hi ha hagut al llarg de la història, veurem 
que, igual com fan els Pentatonix en aquesta actuació, els estils musicals s’han anat 
enllaçant mentre evolucionaven des de les primeres músiques de la humanitat prehis-
tòrica fi ns als èxits de les bandes actuals.

Sumari
1  Tot va començar… Tot va començar…

2  Tres grans noms  Tres grans noms 
del Barroc

3  L’època clàssica L’època clàssica

4  Sentiments i emocions Sentiments i emocions Sentiments i emocions

5  Buscant noves sonoritats Buscant noves sonoritats Buscant noves sonoritats

6  Dels camps de cotó  Dels camps de cotó 
al jazz

7  Del rhythm and blues  Del rhythm and blues 
al rock and roll

8  La música dels seixanta La música dels seixanta La música dels seixanta

9  Del rock dur al videoclip Del rock dur al videoclip Del rock dur al videoclip

10  La música popular  La música popular 
moderna

2 LA MÚSICA DEL SEGLE XXI
Com hem arribat a la música actual?

A continuació veurem uns quants fragments de pel·lícules ambientades 
en diferents moments històrics. Tots tenen en comú que s’hi està realit-
zant una activitat musical.

Amb l’ajut del vostre professor o professora, comenteu cadascun dels 
fragments i intenteu ordenar-los segons el moment històric en el qual es 
desenvolupa l’acció (de més antic a més modern).

DVD

ACTIVITAT

DVD

4.000.000 – 4000 aC Prehistòria

4000 aC – segle V Edat antiga

Segle V – 1/2 segle XV Edat mitjana

1/2 segle XV – segle XVI

Edat modernaSegle XVII

Segle XVIII

Segle XIX

Edat contemporàniaSegle XX

Segle XXI

PREHISTÒRIA

EDAT ANTIGA

EDAT MITJANA

RENAIXEMENT

BARROC

CLASSICISME
ROMANTICISME

SEGLES XX – XXI

COM S’HA 
D’UTILITZAR 
AQUEST
LLIBRE?

Les tres unitats comencen amb una proposta 
de vídeo de diversos artistes que ens presen-
ten unes obres molt especials.

Text introductori 
que t’ajudarà a 
conèixer el tema 
i a endinsar-te en 
la unitat.

Una activitat per 
escalfar motors.

Llista dels contin-
guts de la unitat.

Desenvolupament dels continguts

Recordem Projecte final

28 UNITAT 1

1. La guitarra i el baix elèctrics

La guitarra elèctrica és un instrument electròfon que apareix als Estats Units 
d’Amèrica cap als anys trenta del segle XX. El baix elèctric és un instrument 
electròfon que apareix cap als anys cinquanta per substituir el contrabaix en 
els conjunts de jazz, ja que aquest era complicat de transportar.

2. La bateria i les percussions

Les primeres bateries apareixen en els conjunts de jazz cap a l’any 1910. La 
bateria és un conjunt d’instruments idiòfons i membranòfons percudits, tocats 
per un sol músic.

Hi ha instruments de percussió que estan afinats i poden interpretar melo-
dies, però la majoria han estat creats per interpretar ritmes. Per tant, nor-
malment formen part de les seccions rítmiques de les diverses agrupacions 
instrumentals.

3. Els instruments de teclat

Quan es premen les tecles del piano s’acciona un conjunt de martellets que 
van percudint unes cordes metàl·liques tibades. Per tant, es tracta d’un cordò-
fon percudit.

Els teclats electrònics més destacables són l’orgue electrònic, el piano elèctric 
i el sintetitzador. Tots tres són instruments electròfons.

4. Altres instruments

La corda

Els instruments de corda, també anomenats cordòfons, són aquells instru-
ments en què el material que vibra són cordes tenses. Hi ha instruments de 
corda fregada, de corda puntejada i de corda percudida.

Els vents

Els aeròfons poden dividir-se en tres grups: de broquet, de bisell i de canya.

5. Les veus

Femenines Masculines

Contratenor

Més aguda Soprano Tenor

Mezzosoprano Baríton

Més greu Contralt Baix

RECORDA

Cada doble pàgina 
correspon a una uni-
tat de contingut.

Referències als exer-
cicis inclosos al lli-
bre de treball.

La unitat es tanca 
amb una doble pàgi-
na que inclou un re-
sum dels conceptes 
més importants que 
cal recordar.

Al final de cada uni-
tat trobaràs un pro-
jecte amb el qual 
podràs posar en 
pràctica les teves 
competències i con-
solidar tot el que 
has après.

30 UNITAT 1

En aquest projecte caldrà que posis en joc els teus coneixements musicals i 
tecnològics. En grup o individualment, segons t’indiqui el professor/a, hauràs 
de crear un podcast gravant una locució amb un programa d’edició d’àudio i 
afegint-li després efectes sonors i música.

Com a exemple, ara veuràs com es podria realitzar.

1. Prepara el guió

Primer de tot, cal que triïs o escriguis el text que tindrà el podcast. Tens moltes 
possibilitats: pot tractar-se d’una notícia d’actualitat, una història, una ex pe rièn-
cia personal, un poema, un conte, una escena teatral... Llegeix-lo i cronometra 
la lectura per veure si s’ajusta a la durada que t’hagi indicat el professor/a.

Cal que prevegis si hi intervindrà un sol locutor o més d’un. També has de de-
cidir en quins moments seria apropiat que hi hagués música de fons i efectes 
de so, i triar-los.

2. Grava la locució

Per fer-ho, pots connectar un micròfon a l’ordinador i gravar la locució direc-
tament al programa d’edició d’àudio. També pots gravar-la amb un dispositiu 
extern (com un mòbil) i carregar després al programa l’arxiu de so obtingut.

Quan gravis, procura no acostar-te massa al micròfon, o apareixerà el color 
vermell als indicadors de volum i la gravació no sonarà bé. Si el micròfon té 
escuma de protecció, fes-la servir. Quan llegeixis, pots deixar silencis als llocs 
on aniran els efectes i la música. Recorda que el programa d’edició et permet 
d’editar i de combinar diferents preses per tal d’obtenir una locució perfecta. 
Quan ja l’hagis aconseguida, deixa-la a la seva pista i passa al punt següent.

3. Afegeix els efectes

Ara necessitaràs una gravació de cada efecte que vulguis incorporar. Pots gra-
var-los tu mateix/a o descarregar-los d’una biblioteca d’efectes gratuïts (com 
per exemple http://freesound.org). Reuneix-los en un directori i després car-
rega’ls un per un al programa, en una mateixa pista o en més d’una. Mou-los en 
el temps fins que sonin al moment necessari, i ajusta el volum de cada efecte 
fins que sigui l’adequat.

Si quan gravaves la locució has deixat espais de silenci per als efectes, ajusta’ls 
ara per tal que durin el temps precís. Si vols donar un tractament especial a 
algun efecte (com situar-lo en un cert lloc del camp estèreo o afegir-li reverbe-
ració), carrega’l en una nova pista d’efectes i tracta’l allà.

CREACIÓ D’UN PODCAST

Referències d’audi-
cions i vídeos que 
acompanyen el lli-
bre i que aportaran 
exemples sonors i 
audiovisuals al text.

Presentació de la unitat
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Com funcionen les icones d’aquest llibre?

DVD

Indica les audicions que hi 
ha al CD del professorat. 
Cada unitat té el seu  
propi CD. Les audicions  
de l’annex les trobareu  
al CD de la unitat 3.

Indica els fragments 
de vídeos que hi ha al 
DVD del professorat. 
Cada unitat té el seu 
propi DVD.

A banda del llibre que teniu a les mans, McGraw-Hill Education us ofereix un 
seguit de material per complementar el vostre aprenentatge i per ajudar el 
professorat en la seva tasca docent.

Llibre de treball

InteractiveBook

TeachingBook

Un projecte basat en la metodologia d’objectes d’aprenentatge sobre els quals hem de-
finit l’estructura dels objectius curriculars de la matèria, i als quals hem associat una gran 
varietat de recursos didàctics, com ara activitats interactives, vídeos, propostes de treball 
on-line i animacions.

El llibre digital de McGraw-Hill Education garanteix un rigorós tractament pedagògic i 
tècnic del cos teòric i pràctic de cadascuna de les matèries. 

Exercicis pensats per posar en pràctica tots 
els conceptes explicats al llibre de l’alumne. 

En aquest llibre de treball trobareu apar-
tats especials, com ara el Joc musical, per 
practicar de manera lúdica alguns dels con-
ceptes de la unitat; Fem música i Audició 
activa, per aprendre a fer música i a escol-
tar-ne, i Comprova, dues pàgines per auto-
avaluar els coneixements adquirits.

La teoria i les activitats incloses en cada unitat estan vinculades directament amb recursos 
multimèdia, com ara vídeos, audicions, partitures animades i activitats de pissarra digital, 
pensats per ajudar a il·lustrar, assimilar i aprofundir en la matèria que s’està treballant.

Totes les matèries tenen el suport d’un web de recursos per al professorat.

El professorat disposa de 3 CD d’audicions, 3 DVD de vídeos i 1 CD de recursos, en els 
quals pot trobar tots els recursos digitals, així com tot el material curricular i competen-
cial que pot necessitar, tant per treballar les competències bàsiques com per poder dur 
una constant avaluació de manera individualitzada i de grup.

5

1 LA MÚSICA DEL SEGLE XXI
Quines eines fa servir la música que 
escoltes?

1. Escriu les parts d’una guitarra i d’un baix elèctrics. Les paraules que has d’utilitzar 
són: clavilles, controls, cordes, cos, jack de sortida, mànec, palanca de vibrato, pasti-
lles, pont, trast.

15

LA MÚSICA DEL SEGLE XXI. Quines eines fa servir la música que escoltes?

FEM MÚSICA 
...AMB INSTRUMENTS VIRTUALS

Durant la unitat ja has après que existeixen uns programes informàtics anomenats instru-
ments virtuals. Aquests programes permeten convertir l’ordinador en un instrument mu-
sical electrònic. En aquest apartat aprendràs quins passos cal fer per instal·lar i fer servir 
instruments virtuals de tipus VST (Virtual Studio Technology), que són els més habituals.

ACTIVITAT 1

Els instruments virtuals VST no es poden executar sols, com un programa qualsevol, 
sinó que necessiten estar carregats en un programa anomenat hoste. La majoria de 
seqüenciadors poden funcionar com a hostes, però també hi ha programes dissenyats 
específicament per fer d’hoste VST.

Per començar, instal·la al teu ordinador un programa hoste, per exemple el VSTHost, 
que és gratuït.

ACTIVITAT 2

Necessitaràs un teclat des d’on controlar l’instrument virtual. Pots fer servir un teclat 
MIDI extern connectat a l’ordinador, o bé pots instal·lar un programa que converteixi 
el teclat del teu ordinador en un teclat MIDI. Entre els molts que existeixen, pots fer 
servir el Sweet Little Piano, que també és gratuït.
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El grup Snarky Puppy és del barri de Brooklyn (Nova York). Aquesta banda fusiona 
diferents estils de música i està dirigida per Michael League, baixista, compositor i 
productor. L’any 2014 va guanyar un premi Grammy (juntament amb Lalah Hathaway) a 
la millor interpretació de rhythm-and-blues per la cançó Something, de Brenda Russell.
El grup s’organitza com una gran família en què uns 40 músics participen en les gires 
i els enregistraments. Quasi tots els músics toquen més d’un instrument, per la qual 
cosa en els seus concerts es poden escoltar i veure molts instruments diferents.
El seu primer àlbum és de l’any 2006. El DVD que veuràs correspon al seu disc We like 
it here, que es va enregistrar en directe l’octubre del 2013 a la ciutat d’Utrecht (Països 
Baixos).

1 LA MÚSICA DEL SEGLE XXI
Quines eines fa servir la música que escoltes?

DVD

w
w

w
.m

he
du

ca
tio

n.
es



Moltes de les músiques que escoltem avui dia han estat compostes en 
segles passats. El segle xx va ser molt important pel que fa a la música 
popular, com veuràs a la propera unitat. Actualment continuen apareixent 
nous grups, formats ja en ple segle xxi. Alguns segueixen els passos de 
grups anteriors, però d’altres, com els Snarky Puppy, prefereixen investi-
gar noves fusions o aliances musicals i noves maneres d’apropar la música 
al públic.

COMENCEM!

Sumari
 1  La guitarra i el baix 

elèctrics

 2  La bateria i les  
percussions

 3  Els instruments de teclat

 4  Altres instruments 

 5  Les veus

 6  El so en directe

 7  L’estudi de gravació

 8  La informàtica aplicada  
a la música

 9  L’ordinador, un  
instrument musical

 10  La música a Internet

Comenteu a classe, amb els companys i les companyes, si heu anat a veu-
re alguna vegada un concert en directe d’un cantant o grup actual, o si 
n’heu vist algun en DVD o a la televisió.

Segur que us heu fixat en la gran preparació que requereix un concert 
on intervenen músics que toquen instruments elèctrics, ja siguin pocs o 
molts.

Sabeu com s’ho fan per poder-se escoltar ells mateixos mentre toquen? So-
bretot si es té en compte que sovint el públic crida molt durant els concerts.

ACTIVITAT

Saps d’on ve el nom de Txarango? Busca-ho a Internet.

Després, busca el nom de dos artistes o conjunts (un d’estatal i un d’es-
tranger) que hagin iniciat la seva carrera musical en el segle xxi.

ACTIVITAT

DVD

A casa nostra també han aparegut, des de principis de segle, artistes que 
busquen una nova complicitat amb el públic fent mescles de diferents es-
tils. És el cas de Txarango, un grup català que en els seus concerts acos-
tuma a fer posades en escena divertides i que interpreta una música plena 
de ritme i energia. A més, els seus discos es poden descarregar d’Internet.
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8 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

Els dos models més fa-
mosos són la Fender 
Stratocaster (1954) i la 
Gibson Les Paul (1952), 
encara utilitzats avui. 
The Beatles (1960-1970) 
van fer universalment 
coneguda una tercera 
marca: Rickenbacker.

1 La guitarra i el baix elèctrics

Sabries diferenciar una guitarra elèctrica i un baix elèctric només veient-los?

1.1. La guitarra elèctrica

En els grups de jazz hi havia instruments de vent-metall, que poden sonar molt 
fort. Al seu costat, les guitarres acústiques no se sentien prou.

La diferència principal respecte a una guitarra acústica és que la guitarra elèc-
trica no té caixa de ressonància. El seu cos és massís, i per amplificar el volum 
disposa d’unes pastilles que capten el so de les cordes metàl·liques i l’envien a 
un amplificador. És un instrument bàsic en qualsevol conjunt de rock.

La guitarra elèctrica és un instrument electròfon que apareix als Estats 
Units d’Amèrica cap als anys trenta del segle xx per aconseguir més volum 
del que produïen les guitarres acústiques.

 DVD

• Jambone, Snarky Pup- 
py.

Clavilles Trast

Mànec
Cordes (6)

Cos
Palanca de vibrato

Pastilles Controls

Jack de sortidaPont

Guitarra acústica

Gibson Les Paul

Fender Stratocaster
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9UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

1.2. El baix elèctric
LLIBRE DE TREBALL

1. Escriu el nom de les se-
ves parts.
2. Escriu el nom dels sig-
nes marcats.
3. Dictat tímbric.

La funció del baix elèctric continuava sent la d’encarregar-se de les línies de 
baix en el conjunt instrumental, tot i que la incorporació de trasts i l’amplifi-
cació del seu so van fer que el baix tingués més protagonisme del que havia 
tingut el contrabaix. El primer model el va crear Leo Fender, que ja fabricava 
guitarres elèctriques.

El baix elèctric és un instrument electròfon que apareix cap als anys cin-
quanta del segle xx per substituir el contrabaix en els conjunts de jazz, en-
tre altres coses perquè aquest era un instrument complicat de transportar.

Contrabaix

Claviller

Mànec

Cos

Pastilles

Pont

Cordes  
(de 4 a 6)

Trast

Controls

Jack de sortida

Fixa’t com toca el baixista Jaco Pastorius.Fixa’t com toca el guitarrista Brian May.

DVD
ACTIVITAT
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10 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

2 La bateria i les percussions

2.1. Una mica d’història
Als inicis del segle xx, als Estats Units les orquestres tocaven amb tres o qua-
tre percussionistes: un per a la caixa, un altre per al bombo i d’altres que es 
repartien instruments de percussió com platerets, blocs xinesos, etc. Amb la 
invenció del pedal del bombo s’aconsegueix que tots els instruments puguin 
ser tocats per un sol instrumentista. Les primeres bateries apareixen en els 
conjunts de jazz cap a l’any 1910.

Idiòfons i membranòfons són anomenats habitualment instruments de 
percussió.

La bateria és un conjunt d’instruments idiòfons i membranòfons percu-
dits tocats per un sol músic. Els instruments membranòfons són aquells 
en què el material que vibra és una membrana tensa. Els instruments idiò-
fons són aquells en què el que vibra és el mateix cos de l’instrument.

1. Observa un fragment d’una altra actuació dels Snarky Puppy. Fixa’t en la 
quantitat de percussions que hi apareixen. Hi has reconegut la bateria? 
Quins altres instruments de percussió hi identifiques?

2. Imagina que has de tocar la bateria. Amb l’ajut del teu professor/a, inter-
preta aquesta partitura rítmica.

ACTIVITAT

 DVD

• Tio Macaco, Snarky 
Puppy.

 LLIBRE DE TREBALL

4. Recorda i escriu els 
noms de les parts de la 
bateria i classifica-les.

Timbales de bateriaPlat

Goliat

Xarles

Caixa

Bombo
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11UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

2.2. Altres instruments de percussió
Altres instruments idiòfons són les maraques, el vibràfon i el caixó.

Altres instruments membranòfons són el djembé, els bongos i les congues.

2.3. La percussió i els ritmes
Els instruments de percussió estan íntimament lligats al món del ritme. Hi ha 
instruments d’aquesta família que estan afinats per poder, a més, interpretar 
melodies, però la majoria han estat creats per interpretar ritmes. Per tant, nor-
malment formen part de les seccions rítmiques de les diverses agrupacions 
instrumentals.

La bateria, però, és un conjunt d’instruments amb què una sola persona 
pot tocar diferents ritmes a la vegada. Els diferents ritmes executats arri-
ben al públic com una polirítmia, que vol dir interpretar a la vegada ritmes 
diferents, ja sigui amb diversos instruments o amb un de sol.

LLIBRE DE TREBALL

5. Treballem amb poli- 
rítmies.

Piqueu aquesta polirítmia utilitzant diferents velocitats de pulsació (tempo) i 
diferents timbres.

ACTIVITAT

DVD

• Polirítmia.
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12 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

3 Els instruments de teclat
Avui dia és possible veure instruments de teclat en diferents escenaris acom-
panyant tota mena de músiques. Aquí pots veure quina és la disposició de les 
notes en un teclat:

La majoria d’instruments de teclat posen a disposició de l’instrumentista moltes 
més notes que altres instruments. Per això la seva música acostuma a escriure’s 
en dos pentagrames units. Habitualment, el pentagrama superior s’escriu en 
clau de sol, adequada per als sons aguts, i el pentagrama inferior en clau de 
fa, més convenient per escriure-hi els sons greus.

Habitualment, el pentagrama superior es toca amb la mà dreta i l’inferior, amb 
l’esquerra. Els instruments de teclat poden tocar tant melodies com acords, i 
molt sovint ho fan alhora.

3.1. El piano
Inventat pels volts de l’any 1700, el piano és actualment un instrument molt 
utilitzat en músiques d'estils ben diferents. Dins de la seva caixa hi ha tot de 
cordes metàl·liques tibades. Quan es premen les tecles, s’acciona un conjunt 
de martellets que van percudint les cordes corresponents. Per tant, el piano és 
un instrument de corda percudida (o cordòfon percudit).

 LLIBRE DE TREBALL

6. Notes al teclat.

La#
Si

Sol#
La

Fa#
Sol

Re#
Mi

Do#
Re

Do Re Mi Fa Sol La Si

 DVD

• Diana Krall.

Quan es deixa anar una 
tecla, un mecanisme 
anomenat apagador in-
terromp la vibració de 
les cordes i apaga el so. 
Però si s’acciona el pedal 
dret del piano, els apa-
gadors no actuen i totes 
les notes que es toquen 
al teclat queden sonant 
fins que el pedal es deixa 
anar.

Waltz for Debby, Bill Evans
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13UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

3.2. L’orgue electrònic
Existeixen diversos tipus d’orgues electrònics. El més famós és potser l’orgue 
Hammond, fabricat des del 1935, i que normalment disposa de dos teclats i 
pedaler. El so es crea per mitjans elèctrics, i per això se l’inclou dins del grup 
dels electròfons.

El pedaler és un teclat que es toca amb els peus.

3.3. El piano elèctric
Hi ha també diversos tipus de pianos 
elèctrics. Potser el més cèlebre és el 
piano Fender Rhodes, creat el 1965 i 
encara utilitzat avui dia. Malgrat que 
porta el nom de piano, aquest instru-
ment produeix el so d’una manera 
bastant diferent: té igualment tecles i 
martells, però aquests martells no per-
cudeixen cordes sinó varetes metàl·liques. La vibració de cada vareta és cap-
tada per una pastilla i transmesa a un amplificador. Per això el piano Fender 
Rhodes té una sonoritat metàl·lica molt característica, que recorda el so d’un 
carilló. És un instrument electròfon.

3.4. El sintetitzador
Aquest instrument electròfon permet 
crear sons a partir de circuits elec-
trònics. Poden ser sons que imitin els 
d’altres instruments (els quals sintetit-
za electrònicament). Però també pot 
produir sons completament nous, que 
no pot fer cap altre instrument. Exis-
teix una gran varietat de sintetitzadors. 
Aquí pots veure’n un dels més coneguts:

LLIBRE DE TREBALL

7. Identifica els instru-
ments de teclat.

Minimoog (1970)

Coneixes altres instruments que també tinguin un teclat? Busca'n imatges i 
comenteu-les a classe.

ACTIVITAT

6

7

8

DVD

• Orgue electrònic.

DVD

• Piano elèctric.

DVD

• Sintetitzador.
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14 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

4 Altres instruments

4.1. La corda
Els instruments de corda, també anomenats cordòfons, són aquells instru-
ments en què el material que vibra són cordes tenses.

De vegades, els instruments de corda fregada també s’utilitzen en agrupa- 
cions de música actual. En aquest fragment que acabes de veure, concreta-
ment, hi apareixen violins i violoncels.

El violí i el violoncel són instruments dels anomenats de corda fregada, ja que 
per fer-los sonar es freguen les cordes amb un arquet. També són de corda 
fregada la viola i el contrabaix.

Però a més dels instruments de corda fregada, també existeixen els instru-
ments de corda puntejada o polsada, com la guitarra, i els de corda percudi-
da, com el piano.

 DVD

• Shofukan, Snarky Puppy.

 LLIBRE DE TREBALL

8. Troba semblances i 
diferències.
9. Omple els forats.

 DVD

• Violí.
• Guitarra.
• Piano.

Recorda amb els companys i les companyes de la classe en quines subfamílies 
es divideix la família dels cordòfons. Creieu que els instruments de corda fre-
gada també s’utilitzen en agrupacions de música actual? En aquest fragment 
de l’actuació dels Snarky Puppy que acabes de veure, quins hi reconeixes?

ACTIVITAT
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15UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

4.2. Els vents
En el vídeo de l’actuació dels Snarky Puppy has vist que hi ha altres 
instruments que també prenen protagonisme, com la trompeta.

La trompeta pertany als aeròfons de broquet, que són aquells 
instruments en què l’aire sona per la vibració dels llavis aplicats 
a un broquet. També se’ls anomena instruments de vent-metall. 
Un dels instruments que podem veure en aquesta actuació és el 
fliscorn o flugelhorn.

La trompeta és un instrument dels anomenats de vent o aerò-
fons. Diem que és un instrument de vent perquè sona per la 
vibració de l’aire. Els aeròfons poden dividir-se en tres grups: 
de broquet, de bisell i de canya.

En els aeròfons de bisell, l’aire sona quan xoca contra un bisell o trencavents. 
Un d’aquests instruments és la flauta travessera.

En els aeròfons de canya, l’aire sona quan passa per una canya o inxa que el 
fa vibrar. Un exemple és el saxòfon. Els aeròfons de bisell i de canya són els 
anomenats de vent-fusta.

Rolling in the deep, Adele

Toca aquesta melodia amb la flauta.

ACTIVITAT

LLIBRE DE TREBALL

10. Busca informació so- 
bre el fliscorn o flugel- 
horn.
11. Identifica els instru-
ments que sonen.

DVD

• Snarky Puppy (trom-
peta, fliscorn, saxo).

DVD

• Jethro Trull (flauta tra-
vessera, harmònica).
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16 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

5 Les veus
El vehicle utilitzat per a la comunicació oral és la veu, i té unes possibilitats 
lligades a cada persona.

Cantar i parlar són les dues possibilitats de la veu humana que més es fan 
servir. Quan es parla, es dóna a la veu un ritme i una entonació que depenen 
de la intenció del missatge que es vol transmetre. Quan es canta, a més, la veu 
ha de seguir el ritme i la melodia fixats pel compositor o la compositora de la 
peça musical.

Escolta aquest fragment i comenta amb l’ajut del professor/a si s’utilitza la veu 
cantada, la parlada o ambdues. Quines característiques té cadascuna?

DVD
ACTIVITAT

 LLIBRE DE TREBALL

12. Explica què és un 
rap i cita’n algun que 
coneguis.
13. Identifica els tipus de 
veu.

5.1. La veu cantada
Quan es canta es fa música amb la veu. Com ja saps, quan cantem no totes les 
veus tenen el mateix registre, és a dir, n’hi ha de més agudes i de més greus. 
Recorda la classificació de les veus en funció de la seva tessitura:

Femenines Masculines

Més aguda Contratenor

Soprano Tenor

Mezzosoprano Baríton

Més greu Contralt Baix

Hi ha cantants que realitzen un treball específic de la veu per afavorir-ne la 
projecció, la potència i la vibració. Això vol dir que utilitzen una veu impostada. 
És el tipus de veu utilitzada pels cantants lírics. La majoria dels cantants de 
música actual fan servir el que s’anomena veu natural. Això vol dir que canten 
sense impostació. Per això necessiten un equip d’amplificació de so que els 
proporcioni potència per poder arribar al públic.

Tradicionalment, la veu sempre s’ha utilitzat en el món musical per interpretar 
melodies. Abans ja has pogut escoltar un exemple d’utilització de la veu parla-
da en la música. Actualment, també s’utilitza la veu per interpretar ritmes, com 
en el cas del beatboxing. El beatboxing és l’habilitat d’imitar amb la veu els 
sons i ritmes de la percussió electrònica.

Comenteu amb l’ajut del professor/a les diferents utilitzacions de la veu en 
aquest vídeo.

DVD
ACTIVITAT

Rebeca Olvera i Josep Carrerasw
w
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17UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

5.2. Cantar en grup
Com has pogut veure, cantar en grup requereix un esforç i uns objectius col-
lectius que van més enllà dels que tenim quan cantem individualment. Un ob-
jectiu de tot grup que interpreta música vocal és aconseguir la uniformitat de 
les seves veus.

Quan canteu cançons a classe, podeu fer-ho acompanyats o no d’instruments. 
Recordeu que quan es canta una obra sense cap tipus d’acompanyament ins-
trumental es diu que es canta a cappella.

Moltes vegades, el tipus de música que interpreta un cor és el que el defineix i 
el diferencia dels altres. En el fragment que hem vist, per exemple, es tractava 
d’un cor de gòspel.

No obstant això, hi ha molts cors que tenen un repertori variat, que comprèn 
tot tipus de música. Aquests cors tenen un element comú: el director/a. El 
director/a d’un cor és qui fa un estudi previ de l’obra per arribar a establir les 
característiques de la interpretació. També és qui fa treballar el cor a l’hora 
dels assajos i qui unifica les interpretacions de les diferents veus perquè cantin 
seguint un criteri comú.

Existeix tot un llenguatge gestual que el director fa servir a 
l’hora de dirigir una obra per tal d’unificar la interpretació del 
grup. Amb aquest llenguatge, el director/a dóna les entra-
des, marca les respiracions, estableix els matisos...

Quan un grup nombrós de persones es reuneix per cantar, podem dir que 
formen un cor.

Interpreteu una cançó en grup seguint les indicacions del 
director o directora.

ACTIVITAT

DVD

• Gospel Viu.

LLIBRE DE TREBALL

14. Quins fragments són 
cantats a cappella?
15. Busca informació i ex-
plica què és un gòspel.

DVD

• Cor de lekaterinburg 
(Rússia).
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18 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

6 El so en directe
Antigament, qualsevol audició musical es realitzava sense amplificar, i els es-
pais destinats a escenaris s’havien d’ajustar a la potència sonora dels intèrprets. 

Quan la tecnologia electrònica va permetre amplificar el so es van obrir noves 
possibilitats. Aquí ens fixarem en la sonorització d’un concert a l’aire lliure o en 
un gran espai tancat, com per exemple un pavelló esportiu. Si has seguit algun 
concert així a la televisió o en directe, segur que has vist els aparells de què 
ara parlarem.

6.1. Com es capta el so
Amb un micròfon. Es fa servir per captar el so de les veus i dels instruments 
acústics (bateria, instruments de vent...).

Mitjançant una pastilla. Les guitarres i els baixos elèctrics tenen un dispositiu 
anomenat pastilla que capta la vibració de les cordes directament. Tant els mi-
cròfons com les pastilles transformen les ones sonores en impulsos elèctrics.

En els instruments electrònics (els sintetitzadors, per exemple) no hi ha cap-
tació de so, sinó que produeixen directament senyals elèctrics.

Els senyals produïts per cada instrument i veu són conduïts per cables fins a la 
taula de mescles.

6.2. La mescla
La mescla té molta importància en la qualitat sonora d’un concert en directe. El 
responsable de la mescla és el tècnic de so, que controla la taula de mescles 
durant les proves de so i durant el concert.

La taula de mescles disposa d’un gran nombre de canals, cadascun assignat a 
una veu o un instrument. El tècnic de so utilitza els controls per equilibrar els 
volums i rectificar els problemes de sonoritat que pugui haver-hi. Aquesta feina 
requereix no només domini tècnic, sinó també coneixements musicals i gust 
artístic. De la taula de mescles, el so surt mesclat en només dos canals (dret i es-
querre), llest per ser amplificat. Mitjançant cables, el senyal retorna a l’escenari.

 DVD

• Another brick in the 
wall, Pink Floyd.
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19UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

6.3. L’amplificació
Prop de l’escenari hi ha les etapes de potència, que són uns aparells que am-
plifiquen el so fins als nivells necessaris per fer sonar els altaveus. La quanti-
tat d’etapes depèn del nombre i del tipus d’altaveus que hi hagi al voltant de 
l’escenari.

De les etapes de potència, el senyal elèctric arriba als altaveus, que el con-
verteixen en so audible per al públic, exactament igual que en un equip de so 
domèstic.

6.4. Els monitors
Els músics de l’escenari no poden sentir correctament el so que ve dels alta-
veus perquè aquests estan orientats cap al públic.

Els monitors són uns altaveus encarats cap als músics, de manera que pu-
guin escoltar-se bé ells mateixos.

El so que surt pels monitors també prové de la taula de mescles, però amb 
els volums compensats de manera que es puguin sentir bé els instruments 
menys potents i les veus. Així els músics poden seguir bé la seva interpretació. 
Aquests monitors necessiten un altre sistema de cables i etapes de potència. 
De vegades fins i tot s’utilitza una segona taula de mescles que controla única-
ment el so que surt pels monitors.

LLIBRE DE TREBALL

16. Observa el dibuix i 
assenyala-hi els elements 
que es demanen.

Al DVD dels Snarky Puppy no hi ha monitors. Què els substitueix?
DVD

ACTIVITAT

DVD

• Txarango (actuació amb 
monitors).

Monitors

Kasabian, 
en directe 
al Royal 
Albert Hall 
(2009)
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20 UNITAT 1

la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

7 L’estudi de gravació
Hi ha diferents formes d’enregistrar un disc. Les més habituals són:

• El concert en directe. La gravació es realitza durant un concert amb públic. 
Són els CD i DVD que porten les paraules Live o En directe.

• L’enregistrament en un estudi. Permet gravar diferents vegades una peça 
per poder seleccionar la que surt millor. L’enregistrament acostuma a fer-se 
a porta tancada, tot i que hi ha músics que el fan amb públic. Aquest tipus 
d’enregistrament també permet gravar els instruments i les veus separada-
ment, així com corregir errors.

Un estudi de gravació és un lloc destinat a l’enregistrament sonor. Habitual-
ment, un estudi de gravació té una cabina de gravació i una cabina de control.

7.1. La cabina de gravació
La cabina de gravació és un espai completament insonoritzat que, en el mo-
ment de l’enregistrament, es tanca amb una porta hermètica. La insonorització 
d’aquesta cabina no deixa entrar sons exteriors, i les seves parets han d’estar 
recobertes de materials que impedeixin la reverberació del so.

Dins la cabina hi ha diversos auriculars que permeten als músics sentir les indi-
cacions del tècnic de so, i també les altres pistes ja enregistrades, que servei-
xen de referència per tocar o cantar-hi a sobre. Els micròfons envien el senyal 
directament a la taula de mescles.

 DVD

• Lingus, Snarky Puppy.

Porta hermètica 
que aïlla la cabina Micròfon

Auriculars Finestra per al contacte 
visual amb el tècnic de so

Llum que s’encén mentre 
s’està enregistrant
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

7.2.  La cabina de control i la taula  
de mescles

A la taula de mescles de la cabina de control, el tècnic de so rep tots els se-
nyals que arriben de la cabina de gravació. Cada senyal entra per un canal 
diferent. Aquests senyals són analògics.

DVD

• L’estudi de gravació.

Amb la taula de mescles, el tècnic regula els nivells dels diferents canals. Amb 
un sistema de gravació digital, enregistra el so de cada canal en una pista dife-
rent i l’emmagatzema en un ordinador. Cada arxiu gravat és una presa.

7.3. La postproducció
Un cop gravat el so, en aquesta fase se li apliquen una sèrie de processos de 
cara al resultat final. Els processos més habituals són:

• Triar les millors preses i descartar les que no serveixen.

• Editar l’àudio de les preses per millorar-les.

• Equalitzar cada pista per donar-li un timbre apropiat.

• Distribuir les pistes adequadament en l’espai estèreo.

• Mesclar les diferents pistes de manera que tots els instruments i les veus es 
puguin sentir amb un volum correcte.

• Masteritzar la peça musical, fent els últims retocs sobre la mescla final.

Obre un programa seqüenciador o una web app adequada (per exemple, 
soundation.com). Crea-hi un nou projecte i carrega-hi diferents arxius d’àudio 
que tinguin tots el mateix tempo. Posa cada arxiu en una pista diferent, de ma-
nera que puguin sonar tots alhora. Fet això, ajusta el volum de cada pista fins 
a aconseguir una mescla que t’agradi. Comparteix-la amb els teus companys i 
companyes.

ACTIVITAT

LLIBRE DE TREBALL

17. Enregistreu una ac-
tuació musical en directe 
i penseu quins canvis cal-
dria fer-hi per escoltar-la 
correctament.
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

8  La informàtica aplicada  
a la música

Segurament has vist músics que fan servir ordinadors per crear o interpretar 
les seves obres. De fet, la informàtica és avui dia una eina indispensable dins 
del món musical, tant als escenaris com als estudis de gravació o de creació, i 
es fa servir per a tasques molt diverses. 

8.1. Una mica d’història
A mitjan segle xx ja es va investigar com aplicar els ordinadors al camp de la 
música. En aquella època, aquests aparells eren molt grans i costosos. Avui dia, 
en canvi, la informàtica s’ha popularitzat i podem treballar la música i el so amb 
qualsevol ordinador, i fins i tot amb dispositius mòbils.

8.2. Entrades i sortides de so
Tots els ordinadors actuals estan equipats per treballar amb so, i segurament 
ja saps que tots porten incorporada una sortida d’àudio. Connectant-hi uns 
altaveus o uns auriculars, podràs escoltar els sons produïts per l’ordinador. 
Però també tenen una entrada d’àudio: si hi connectes un micròfon, podràs fer 
servir l’ordinador per gravar la teva veu o altres sons.

8.3. La targeta de so
Quan es vol gravar o reproduir un so amb gran qualitat no es fan servir les 
entrades i sortides d’àudio de l’ordinador, sinó que s’hi afegeix una targeta de 
so. Molt sovint té la forma d’una capseta externa que es connecta a l’ordinador 
per mitjà d’un cable USB. La targeta de so també té entrades i sortides d’àu-
dio, però de molta més qualitat que les de l’ordinador.

 LLIBRE DE TREBALL

18. Examina un ordina-
dor que tinguis a l’abast 
i busca-hi l’entrada i la 
sortida de so. 

Entrada estèreo de línia 
(per a reproductor mp3, 
telèfon mòbil, teclat...).

Entrada de micròfon.

Sortida estèreo de  
línia (per a altaveus  
o auriculars).

Laboratoris  
Bell (1965)
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

8.4. Programes editors d’àudio
Serveixen per gravar so i per editar-lo 
(modificar-lo). Gràcies a aquests pro-
grames el so es pot tallar, copiar, 
moure en el temps, afinar, processar... 
Avui dia la majoria de discos es gra-
ven i poleixen amb programes d’edi-
ció d’àudio. Molt sovint cada veu o 
instrument es grava en una pista dife-
rent, de manera que després és pos-
sible retocar-los sense modificar les 
altres pistes.

8.5. Programes editors de partitures
Permeten escriure partitures, modifi-
car-les i imprimir-les. També fan pos-
sible escoltar la música que hi ha a la 
partitura que s’està escrivint. 

D’aquesta manera, els compositors 
poden saber al moment com sona la 
música que estan component i modi-
ficar-la si no els agrada.

8.6. Programes seqüenciadors
Molt sovint, als ordinadors s’hi con-
necta un teclat musical electrònic. 
Els programes seqüenciadors per-
meten gravar la música interpretada 
amb aquest teclat, i ho fan en un for-
mat anomenat MIDI. Un cop grava-
des, les dades MIDI es poden editar. 
Això vol dir que la música es pot mo-
dificar, es poden corregir els errors 
de la interpretació, s’hi pot assignar 
el timbre que es vulgui, es pot canviar 
la durada de les notes, el tempo de la interpretació... Actualment, la majoria de 
programes seqüenciadors són alhora editors d’àudio i de partitures.

MIDI és la sigla de Musical Instrument Digital Interface (interfície digital per 
a instruments musicals). Va ser inventat el 1983 amb la finalitat de connectar 
entre si diversos teclats electrònics, fins i tot de marques diferents, i poder-los 
controlar des d’un sol teclat.

LLIBRE DE TREBALL

19. Escolta algunes pos-
sibilitats d’un editor d’àu- 
dio.
20. Amb un editor d’àu-
dio, modifica l’arxiu de so 
que et proporcionarà el 
teu professor/a.
21. Amb un editor de par-
titures, escriu una peça 
breu.
22. Escolta algunes pos-
sibilitats d’un programa 
seqüenciador.
23. En un seqüenciador, 
crea una petita peça mu- 
sical.

DVD

• Tutorial.

DVD

• Tutorials.
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

9  L’ordinador, un instrument 
musical

A més de les possibilitats que has vist a les pàgines anteriors, l’ordinador en 
té una altra de molt important: pot convertir-se en un instrument musical. Ara 
coneixeràs tres tipus de programes que ho permeten.

9.1. Programes per fer de discjòquei
Ja saps que els discjòqueis no es limiten a punxar música. Durant les seves ses-
sions, encadenen perfectament les cançons que posen i les amaneixen amb 
efectes sonors (com el famós scratch) d’una manera que pot ser molt creativa.
Actualment hi ha programes que imiten l’equipament dels discjòqueis (plats 
giradiscos, mesclador, etc.). Fent-los servir es poden encadenar cançons dife-
rents ajustant-ne els tempos, i també produir alguns dels efectes sonors més 
característics.

9.2. Instruments virtuals

Molts instruments virtuals es dissenyen amb la finalitat d’imitar alguns dels ins-
truments elèctrics i electrònics que ja has vist (per exemple, l’orgue electrònic, 
el piano elèctric o el sintetitzador). Però també n’hi ha que imiten instruments 
acústics, i ho fan de manera cada vegada més perfecta.

Un instrument virtual és un programa informàtic que, un cop carregat 
a l’ordinador, el converteix en un instrument musical electrònic capaç de 
generar els seus propis sons. En altres paraules: carregant i executant un 
instrument virtual, l’ordinador pot sonar com si es tractés d’un instrument 
musical.

 LLIBRE DE TREBALL

24. Tria diverses peces 
i encadena-les per mitjà 
d’un programa adequat.
25. Interpreta una peça 
musical amb un instru-
ment virtual.

Normalment, un scratch 
es fa movent endavant i 
endarrere de manera rà-
pida el disc de vinil que 
està sonant en un plat 
giradiscos. Avui dia hi ha 
reproductors de CD i de 
MP3 que també perme-
ten fer scratches amb la 
música que està sonant.

 DVD

• Tutorials.
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

9.3. El sampler virtual
És un dels instruments virtuals més utilitzats actualment. Permet gravar qual-
sevol so i tocar-lo a voluntat des d’un teclat connectat a l’ordinador. Això fa 
possible imitar amb gran fidelitat el so d’altres instruments musicals. Per exem-
ple: si gravem al sampler totes les notes d’un piano de cua, podem aconseguir 
que l’ordinador soni com un piano de cua. Però també es poden gravar sons 
no musicals, com el lladruc d’un gos o la botzina d’un cotxe, i fer-los servir per 
fer música.

Ara coneixeràs el procés de creació d’una peça musical a partir dels sons d’una 
llauna de refresc i escoltaràs el resultat sonor de cada pas.

2. Assignació de cada mostra a un 
grup de tecles. Tocant aquestes te-
cles es pot sentir el so original de 
la mostra i també el mateix so en 
altres altures sonores. Això permet 
interpretar melodies i acords.

3. Creació d’un loop (bucle) amb 
les mostres que ho requereixin. Si 
volem allargar el so d’una mostra, 
podem definir un loop, que es re-
petirà sense interrupció mentre tin-
guem premuda la tecla assignada a 
la mostra.

4. Creació i interpretació de la peça. Amb els sons carregats i preparats al 
sampler, i amb l’ajuda d’un teclat i un programa seqüenciador, podem crear la 
peça musical, interpretar-la i gravar-la.

34

35

36

37

loop (bucle)

1. Gravació de diverses mostres de so. Es produeixen diversos sons amb la 
llauna, s’enregistren amb un micròfon connectat a l’ordinador i es carreguen al 
sampler virtual.
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

10 La música a Internet
Internet és una xarxa d’abast mundial que, fa anys, va causar una veritable 
revolució en molts camps de l’activitat humana. Avui dia ja s’ha consolidat com 
un recurs quasi indispensable de la nostra societat. Les seves possibilitats dins 
del camp de la música són moltes i variades.

10.1. Descàrrega d’arxius d’àudio
No fa gaires anys, la música gravada es difonia sobretot en forma de discos 
compactes. Qualsevol persona aficionada a escoltar música acabava formant 
la seva pròpia col·lecció de CD.

Actualment, cada vegada més gent obté a Internet la música que li agrada. 
Molt sovint això es fa descarregant arxius d’àudio, que es poden comprar en 
una botiga en línia o trobar a les pàgines web de molts grups i artistes que els 
ofereixen gratuïtament. Moltes emissores de ràdio també permeten descarre-
gar els seus programes en forma de podcast.

Per escoltar-los, aquests arxius es poden reproduir a l’ordinador, al telèfon mò-
bil o en un reproductor portàtil. Molt sovint estan en un format anomenat MP3, 
que permet comprimir un arxiu de so de manera que ocupi entre 5 i 10 vegades 
menys. El temps de descàrrega es redueix en la mateixa proporció. Amb la 
compressió MP3, la música sempre perd qualitat sonora, però si es comprimeix 
amb els paràmetres adequats aquesta pèrdua és pràcticament inapreciable.

10.2. Streaming
En els últims anys han aparegut a Internet diversos serveis que permeten es-
coltar música sense descarregar-la a l’ordinador. Aquest procediment s’ano-
mena streaming, i posa a l’abast de l’oient de manera immediata una quantitat 
immensa de música. Normalment els serveis de streaming permeten triar en-
tre una opció gratuïta, que intercala anuncis entre les peces escoltades, i una 
opció de pagament, sense publicitat.

Has fet servir mai un servei de streaming? Si és així, prepara-hi una llista de 
reproducció (playlist) i ensenya-la a la resta de la classe.

ACTIVITAT

 DVD

• Tutorial.
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la música del segle xxi. Quines eines fa servir la música que escoltes?

10.3. Recerca d’informació
Internet és també una important font d’informació musical. Entre altres recur-
sos, hi pots trobar els següents:

Pàgines web dedicades a grups, intèrprets, compositors, estils musicals, 
sales de concerts... Molt sovint els artistes tenen una web oficial, controlada 
per ells mateixos o pels seus representants. De vegades els seus seguidors 
creen també pàgines informatives, sigui en forma de web o dins d’una xarxa 
social.

Pàgines informatives sobre música. A Internet es poden trobar webs que 
ofereixen informació sobre una infinitat de temes musicals.

Bases de dades sobre discografia, partitures, lletres de cançons... Algunes 
webs ofereixen reculls força complets de dades o documents musicals. 

10.4. Comerç en línia
A Internet hi ha moltes botigues on es poden comprar arxius MP3, discos, 
llibres, partitures, programes informàtics i fins i tot instruments. Molts músics, 
discogràfiques i editorials posen la seva música a la venda a través de la xarxa. 
Això els permet de comunicar-se directament amb el públic de tot el món.

LLIBRE DE TREBALL

26. Per mitjà d’un cerca-
dor, troba a Internet dues 
adreces de cada tipus de 
recurs.w
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1. La guitarra i el baix elèctrics

La guitarra elèctrica és un instrument electròfon que apareix als Estats Units 
d’Amèrica cap als anys trenta del segle xx. El baix elèctric és un instrument 
electròfon que apareix cap als anys cinquanta per substituir el contrabaix en 
els conjunts de jazz, ja que aquest era complicat de transportar.

2. La bateria i les percussions

Les primeres bateries apareixen en els conjunts de jazz cap a l’any 1910. La 
bateria és un conjunt d’instruments idiòfons i membranòfons percudits, tocats 
per un sol músic.

Hi ha instruments de percussió que estan afinats i poden interpretar melo-
dies, però la majoria han estat creats per interpretar ritmes. Per tant, nor-
malment formen part de les seccions rítmiques de les diverses agrupacions 
instrumentals.

3. Els instruments de teclat

Quan es premen les tecles del piano s’acciona un conjunt de martellets que 
van percudint unes cordes metàl·liques tibades. Per tant, es tracta d’un cordò-
fon percudit.

Els teclats electrònics més destacables són l’orgue electrònic, el piano elèctric 
i el sintetitzador. Tots tres són instruments electròfons.

4. Altres instruments

La corda

Els instruments de corda, també anomenats cordòfons, són aquells instru-
ments en què el material que vibra són cordes tenses. Hi ha instruments de 
corda fregada, de corda puntejada i de corda percudida.

Els vents

Els aeròfons poden dividir-se en tres grups: de broquet, de bisell i de canya.

5. Les veus

Femenines Masculines

Contratenor

Més aguda Soprano Tenor

Mezzosoprano Baríton

Més greu Contralt Baix

RECORDA
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Tradicionalment, la veu sempre s’ha utilitzat en el món musical per interpretar 
melodies. Actualment també s’utilitza per interpretar ritmes, com en el cas del 
beatboxing.

Un objectiu de qualsevol grup que interpreta música vocal és aconseguir la 
uniformitat de les seves veus.

6. El so en directe

En un concert amplificat hi ha quatre fases:

• La captació del so (per mitjà de micròfons i pastilles).

• La mescla (per mitjà de la taula de mescles).

• L’amplificació (per mitjà d’etapes de potència i altaveus).

• El monitoratge (per mitjà d’altaveus encarats cap als músics).

7. L’estudi de gravació

Un estudi de gravació és un lloc destinat a l’enregistrament sonor. Habitual-
ment hi ha la cabina de gravació, la cabina de control i la taula de mescles. Un 
cop gravat el so, se li apliquen una sèrie de processos que porten a aconseguir 
el resultat final.

8. La informàtica aplicada a la música

Tots els ordinadors actuals estan equipats per treballar amb so, i porten incor-
porada una sortida i una entrada d’àudio.

Tres tipus de programes informàtics musicals molt utilitzats són els editors 
d’àudio, els editors de partitures i els seqüenciadors.

9. L’ordinador, un instrument musical

Hi ha programes que converteixen l’ordinador en un veritable instrument mu-
sical, com els programes per fer de DJ i els instruments virtuals.

El sampler virtual és un tipus d’instrument virtual que permet gravar qualsevol 
so, tocar-lo a voluntat des d’un teclat connectat a l’ordinador i fer-lo servir per 
fer música.

10. La música a Internet

El format MP3 permet de comprimir la música de manera que ocupi entre 5 i  
10 vegades menys de memòria sense quasi perdre qualitat. Algunes aplica-
cions musicals d’Internet són la descàrrega d’arxius d’àudio, escoltar música 
en streaming, la recerca d’informació musical i el comerç en línia.
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En aquest projecte caldrà que posis en joc els teus coneixements musicals i 
tecnològics. En grup o individualment, segons t’indiqui el professor/a, hauràs 
de crear un podcast gravant una locució amb un programa d’edició d’àudio i 
afegint-li després efectes sonors i música.

Com a exemple, ara veuràs com es podria realitzar.

1. Prepara el guió

Primer de tot, cal que triïs o escriguis el text que tindrà el podcast. Tens moltes 
possibilitats: pot tractar-se d’una notícia d’actualitat, una història, una ex pe rièn-
cia personal, un poema, un conte, una escena teatral... Llegeix-lo i cronometra 
la lectura per veure si s’ajusta a la durada que t’hagi indicat el professor/a.

Cal que prevegis si hi intervindrà un sol locutor o més d’un. També has de de-
cidir en quins moments seria apropiat que hi hagués música de fons i efectes 
de so, i triar-los.

2. Grava la locució

Per fer-ho, pots connectar un micròfon a l’ordinador i gravar la locució direc-
tament al programa d’edició d’àudio. També pots gravar-la amb un dispositiu 
extern (com un mòbil) i carregar després al programa l’arxiu de so obtingut.

Quan gravis, procura no acostar-te massa al micròfon, o apareixerà el color 
vermell als indicadors de volum i la gravació no sonarà bé. Si el micròfon té 
escuma de protecció, fes-la servir. Quan llegeixis, pots deixar silencis als llocs 
on aniran els efectes i la música. Recorda que el programa d’edició et permet 
d’editar i de combinar diferents preses per tal d’obtenir una locució perfecta. 
Quan ja l’hagis aconseguida, deixa-la a la seva pista i passa al punt següent.

3. Afegeix els efectes

Ara necessitaràs una gravació de cada efecte que vulguis incorporar. Pots gra-
var-los tu mateix/a o descarregar-los d’una biblioteca d’efectes gratuïts (com 
per exemple http://freesound.org). Reuneix-los en un directori i després car-
rega’ls un per un al programa, en una mateixa pista o en més d’una. Mou-los en 
el temps fins que sonin al moment necessari, i ajusta el volum de cada efecte 
fins que sigui l’adequat.

Si quan gravaves la locució has deixat espais de silenci per als efectes, ajusta’ls 
ara per tal que durin el temps precís. Si vols donar un tractament especial a 
algun efecte (com situar-lo en un cert lloc del camp estèreo o afegir-li reverbe-
ració), carrega’l en una nova pista d’efectes i tracta’l allà.

CREACIÓ D’UN PODCAST
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4. Afegeix la música

Posa en un directori la música triada (en forma d’arxius MP3 o WAV) i carre-
ga-la al programa en una nova pista. Talla els fragments musicals desitjats i 
fes que comencin i acabin de cop o gradualment (fent servir foses d’entrada  
i sortida). Per passar d’una peça a una altra pots fer-ho sobtadament o amb 
una fosa en creu com les que fan servir els discjòqueis.

Quan soni la locució, abaixa el volum de la música per mitjà d’una envoltant, i 
fes-la pujar de nou quan la locució calli.

5. Revisa la mescla

Si has fet tots els passos anteriors tal com els hem explicat, el que sents en 
aquest punt ja és pràcticament el teu podcast acabat. Només caldrà que en 
facis una escolta general per detectar i corregir possibles errors, especialment 
de volum. Vigila que no surti el color vermell als indicadors de cap pista ni de la 
mescla general (màster). Si surt, cal retocar els volums necessaris per evitar-ho.

6. Exporta i difon el podcast acabat

Ara ja pots exportar la mescla final del teu podcast a un arxiu de so en format 
MP3. Difon-lo entre els teus companys i companyes, i gaudeix del resultat!

Cal evitar que els indicadors 
arribin al vermell.
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Publicaciones personalizadas a tu medida

¡Elige el contenido y crea el manual que mejor se adapta 
a tus necesidades!

Entra en nuestra web:
http://create.mheducation.com

¡Accede a todo el catálogo!
y crea tu libro a medida en 3 sencillos pasos

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.
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SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIUS

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
CERTIFICATS

MEDICINA

UNIVERSITAT

Per a més informació: 902 289 888 
educador@mheducation.com

www.mheducation.es / www.mhe.es

PRIMÀRIA

McGraw-Hill Education
una editorial global al teu servei

PROFESSIONAL
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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 de llegir...
Una nova forma d’aprendre 

T’imagines un llibre de text adaptat 
a les necessitats individuals de cada 
estudiant?

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. 

PREMI
SIMO

EDUCACIÓN 

2015

SmartBook®, guanyador del

premi SIMO Educación al

MILLOR RECURS DIGITAL

DE CREACIÓ EDITORIAL

en la modalitat Tecnologies

i recursos per a l’aula.
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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.

Què és?

Llegeix

Com funciona?

SmartBook®

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.

SmartBook® consta de vàries fases: 
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Llegeix Pràctica

3

Pràctica

Repàs

Sí la sé Crec que sí No la sé segur Cap idea

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.

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.

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:

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.
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Informes complets 
sobre el progrés del curs

Tot són avantatges

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.

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.

Per al professor:
•     Millora la qualitat i la productivitat de les classes.

•     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.

Per a l’estudiant:
•     Ofereix el contingut adequat per a cada estudiant en el 

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.

Informes

Beneficis

4
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5

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:

... com a deures

... abans de l’examen

... 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.

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.

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. 

...

Integra SmartBook® al teu curs

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.
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Ahora en McGraw-Hill Education 
te regalamos los gastos de envío. 
Si el importe de tu pedido es 
superior a 25€, los gastos de 
envío valorados en 5€ serán 
descontados de tu compra.

Compra cualquiera de nuestros 
títulos para Primaria y ESO y 
disfruta de un descuento inmediato 
del 20% en el precio de tus libros.

Todos los productos 
McGraw-Hill Education más 
económicos en nuestra tienda 
online. Selecciona tu producto 
y benefíciate de un 5% de 
descuento comprando 
cualquiera de nuestros títulos.

Consigue tus Gastos 
de Envío GRATIS

¡Ahórrate un 20% 
en los libros de 
tus hijos cada curso!

5% de descuento en todo 
nuestro fondo editorial

Regístrate como cliente y visualiza siempre que quieras el contenido de tu cesta o las compras realizadas

La tienda de

McGraw-Hill Education
te ofrece las

mejores ventajas

Nuestro proceso de compra es muy sencillo

¡Todo el fondo de McGraw-Hill Education 
en papel o formato digital ahora más fácil y económico!

www.mheducation.es

Porque el aprendizaje lo cambia todo

Localiza todos nuestros productos en el apartado TIENDA en el menú principal.

Encuentra tu producto navegando por nuestro catálogo o en el buscador.

Añade a la CESTA lo que quieres adquirir e inicia el proceso de compra, 

pinchando en REALIZAR PEDIDO.

1

2

3

Tus libros de texto 
con un

20% de
descuento

a partir
de 25€

Envío GRATIS
en todo nuestro

fondo
editorial

5% de descuento
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Descobreix-ho tot sobre  SmartBook® a:
www.smartbookmhe.es

Aconsegueix SmartBook® a: www.mheducation.es

® SmartBook és una marca registrada de McGraw-Hill Education.

Accés i registre, vídeos tutorials i tota la informació.

Descarrega’t l’app 
d’SmartBook® 
gratuïtament a la 
teva App Store o 
Play Store. 

Per a més informació:
educador@mheducation.com  
901 450 050  •  902 289 888

Because learning changes everything.
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