
Tasques de música - 4t ESO (30 març a 3 d’abril) 
 
 
Tasca 1: PRÀCTICA MUSICAL 
 

 Practica en flauta una sola cançó millorant la teva digitació, tècnica i expressió. Si et ve de 
gust, fes un vídeo i el comparteixes amb la teva professora. 
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 

 

 Aprèn aquesta percussió corporal sobre la Marxa 
Radetzky: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5OREDuZhjM 
Aquesta setmana només la part que fa l’alumne.  
Si et ve de gust, fes un vídeo i el comparteixes amb la 
teva professora. 
 

 
Tasca 2: LES BANDES SONORES MÉS CATALANES 

 
 
L’any 2014, el Festival Internacional de Cinema en Català Costa 
Daurada va parar més que mai l'orella, perquè la que va ser la 
setena edició es va dedicar a les bandes sonores, aquelles 
composicions “que, en molts casos, s'havien incorporat de ple en la 
memòria col·lectiva”, segons Antonio Barrero, el director d'aquest 
certamen que va tenir lloc del 3 al 8 de juny del 2014 a Roda de 
Berà. I com a cap visible es va triar Carles Cases, el músic que més 
temes ha compost per al cinema en català: gairebé totes les 

bandes sonores de les pel·lícules de Ventura Pons i també d'Antoni Verdaguer, Jaume 
Balagueró, Judit Colell, Gonzalo Suárez, Jesús Garay i molts d'altres. Per això l'organització del 
Fic-Cat 2014 va decidir atorgar el premi honorífic a Cases, a qui “és, indiscutiblement, el nostre 
compositor de bandes sonores més internacional”. Però en cap cas n’és l’únic, n’hi ha molts 
més. 
Serà tasca vostra buscar algun altre compositor de música per a cinema català i n’hauràs de fer 
una presentació, biografia, composicions més importants, pel·lícules, premis......i aviam si ets 
capaç de trobar algun exemple en el que es mostri la seva música en relació a la imatge 
animada. 
Podeu utilitzar qualsevol format per a realitzar la presentació. 
Podeu enviar les tasques a les vostres professores de l’Optativa de música de 4t d’ESO (Mireia i 
Núria) 
Bona feina!!!!   

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1AVFC_enES761ES761&q=Nicki+Minaj&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywsLBMSjEvVOLSz9U3MDEvrijK0lLKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuWcTK7ZeZnJ2p4JuZl5i1g5URAN4H4P9SAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIjJ6kwpzoAhXpxoUKHbpKCGsQmxMoATAEegQIBxAD
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1AVFC_enES761ES761&q=tusa+karol+g&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywsLBMSjEvVIJwk0riDasKTPK0lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsfKUlBYnKmQnFuXnKKTvYGUEAJQX0c5WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIjJ6kwpzoAhXpxoUKHbpKCGsQmxMoAjAEegQIBxAE
https://www.youtube.com/watch?v=C8CU1vfdZdY
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