
Tasques de música – 4t ESO (primera quinzena) 

FLAUTA:  
Nicki Minaj, Karol G “Tusa” 
https://www.youtube.com/watch?v=C8CU1vfdZdY 
Ed Sheeran “Perfect” 
https://www.youtube.com/watch?v=bXpdlPkm62g 
Piratas del Caribe: 
https://www.youtube.com/watch?v=qV9Ni-rKagU 
John Lennon “Imagine” 
https://www.youtube.com/watch?v=aSFdBJ-Wixs 

ACTIVITAT:  “Analitzar la música de l’escena d’ una pel·lícula” 
 

·         Per realitzar la tria de l’escena us recomano utilitzar algun dels vídeos inclosos a: 
movieclips.com 
·         També, que us documenteu sobre la música de la pel·lícula que heu triat: 
mundobso.com o bsospirit.com 
·         Es tracta d’una tasca individual i haureu  d’enviar l’escrit final de l’anàlisi al correu: 
mireialeilo@gmail.com (MIREIA ESTRADA) o ncanals2@xtec.cat (NÚRIA CANALS) 

 Les pautes per a la realització de la tasca són: 

1.       Contextualitzar l’escena assenyalant les dades més generals: 

             ● El nom de la pel·lícula,  direcció, l’any d’estrena, el país, el gènere… 

             ● Si la música és original, prestada o adaptada. 

             ● El nom del compositor o compositora de la música. 

             ● Alguna altra pel·lícula destacada del compositor o compositora 

             ● Qualsevol altra dada interessant que, després de documentar-te, consideris 
important 

2.       Assenyalar el tipus de música que sona respecte a la diegesi de la película: 

             ● Si en un moment és diegètica o incidental  (especificar cada moment) 

              ● Si en un moment es tracta de falsa diegesi (especificar cada moment) 

3.       Indicar les funcions que realitza la música a l’ escena triada... 
● si ajuda a submergir-se en l’atmosfera emotiva del què està passant a la pantalla 
● si aporta una descripció subjetiva dels personatges: el seu caràcter general, el seu 
estat psicològic, etc. Si apareix LEITMOTIV 
● si acentúa tots els moviments i sons, humans o no 
● si uneix escenes i seqüències entre elles 
● si ambienta l’escena des del punt de vista espacial o temporal 

 Afegeix la teva opinió personal valorant la qualitat d’ aquelles qüestions que més (o menys) 
t’hagin agradat, també pots valorar aquells aspectes que t’hagin semblat  més curiosos. 
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