
L'ALTURA DEL SO

LES NOTES

En els exercicis anteriors s'ha tractat la duració ometent l'interés per l'altura del so, a partir
d'ací es presenten exercicis en els quals es mesclen cada vegada més el tractament de les dues qualitats
sonores conjuntament. 

Recordem que les NOTES són els signes musicals que representen oral o gràficament l'altura
dels sons, és a dir si aquests són més o menys greus o aguts. Recordem també que com més agut és un so
li correspon un lloc més alt visualment i viceversa.

Ací no tractarem la teoria musical com a tal, però per a poder realitzar els exercicis proposats
en primer lloc caldria recordar els conceptes musicals següents: pentagrama, numeració de les línies i
espais,  línies  addicionals,  clau  de sol  en  2a línia,  i  noms de  les  notes  naturals  i  la  seua  correlació.
Posteriorment les alteracions sostingut i bemoll; i més tard el becaire.

La gamma que comprén els exercicis proposats va des del LA2 (col·locat en la clau de sol en
la 2a línia addicional per davall del pentagrama) fins al DO5 (col·locat en la clau de sol en la 2a línia
addicional per damunt del pentagrama).

La seqüenciació d'aprenentatge de les altures en la clau de sol serà:
1r.- Les notes naturals
2n.- Les notes alterades amb sostingut o bemoll accidentalment i que només afecten les notes

que porten l'alteració
3r.- Les notes alterades accidentalment amb sostingut o bemoll i que afecten les notes que

porten l'alteració i a les del mateix nom i altura després d'elles i en el mateix compàs.
4t.- Introducció del becaire
5é.-  Les  alteracions  pròpies  i  els  seus  efectes.  Els  exercicis  proposats  inclouen  fins  a  3

sostinguts o 3 bemolls
6é.- La lligadura d'unió, amb la qual ha de considerar-se una sola nota aquelles figures a les

quals uneix: p.e. dues notes lligades -amb aquesta lligadura- es converteixen en una sola, és a dir tindríem
dues figures però una sola nota, s'interpreta un sol so (i no dos), per la qual cosa li correspon un sol nom
de nota i dos noms de figura.

7é.-  Dos  sons  o  més  sons  poden  ser  emesos  simultàniament.  Representació  dels  sons
simultanis

És convenient que l'alumne/a conega el fonament més elemental del Sistema Temperat Igual,
amb el que identificarà representació de les notes amb l'altura determinada. No obstant això, amb els
exercicis  de  l'apartat  del  teclat  quedarà  visualment  clar  el  concepte  de  Sistema  Temperat  i  les
enharmoníes.

Només quan es coneix i comprén el concepte general o bàsic del Sistema Temperat es podrà
percebre que la relació espai altura sonora només s'estableix per a les notes naturals, i que amb el sistema
d'alteracions no sempre es compleix aquesta relació: un sol, un sol# i un solb en clau de sol es poden
col·locar en la 2a línia, és a dir encara que varia l'altura sonora no varia l'espacial; de la mateixa manera
una enharmonía estableix una espacialitat diferent per a la mateixa altura sonora; i finalment, un Si#3
sona més agut que un dob4 pel que la relació comentada és inversa.

Temperado y las enarmonías.
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NOT-01

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom
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NOT-02

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom

3



NOT-03

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu en el pentagrama de baix deu negres de manera que es criden per ordre de la següent manera:

FA-SOL-RE-LA - DO- MI-LA-SI-RE- FA

2.- Escriu en el pentagrama de baix deu blanques de manera que es criden, amb el mateix ordre que el
presentat més a baix, de la següent manera:

LA-SI-MI- SI - SOL-DO- RE-FA- DO- MI 

3.- Escriu en el pentagrama de baix una corxera i una negra en cada compàs de manera que es criden per 
ordre de la següent manera, però sense repetir altura:

SI -FA- SOL- RE- LA-DO- MI- DO-LA- SI

4.- Escriu en el pentagrama de baix una blanca amb puntet i una negra en cada compàs de manera que es 
criden per ordre de la següent manera, però sense repetir altura:

SOL -FA - SOL- MI- LA-DO- SI- RE-LA- SOL

5.- Escriu en el pentagrama de baix una blanca i una negra en cada compàs de manera que s'anomenen per
ordre de la següent manera, però sense repetir altura:

RE -FA - FA- DO - LA-SI- DO - RE- LA – DO
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NOT-04

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu en el pentagrama de baix deu corxeres, seguides cadascuna d'elles per un silenci de corxera, de
manera que, sense repetir altura, s'anomenen amb l'ordre següent:

RE - LA - DO - MI - SI - LA - SI - LA - FA - RE

2.- Escriu en el pentagrama de baix deu blanques, de manera que sense repetir altura, es criden amb
l'ordre següent:

FA - LA - SOL - LA - SI - MI - SI - DO- MI - DO

3.- Escriu en el pentagrama de baix -sense repetir altura- dues corxeres i un silenci de negra en cada 
compàs de manera que es criden per ordre de la següent manera:

FA- SI - LA - SI - MI - RE- LA-DO- MI- SOL

4.- Escriu en el pentagrama de baix -sense repetir altura- una blanca, una negra i un silenci de blanca en 
cada compàs de manera que s'anomenen per ordre de la següent manera:

RE -FA - MI- MI- DO-DO- SOL- RE-LA- SOL

5.- Escriu en el pentagrama 10 figures de manera que es criden seguint l'ordre descrit, i sense repetir
altura, a més en cada compàs ha d'haver-hi un silenci almenys:

RE -FA - FA- DO - LA-SI- DO - RE- LA – DO
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NOT-05

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

2.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

3.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

4.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

5.- Escriu davall de cada nota el seu nom:
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NOT-06

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

2.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

3.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

4.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

5.- Escriu davall de cada nota el seu nom:
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NOT-07

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu en el pentagrama de baix deu negres de manera que es criden amb el mateix nom i ordre que
l'indicat:

FA-SOL BEMOLL-RE-LA SOSTINGUT- DO- DO SOSTINGUT-LA-SI-FA BEMOLL- FA NATURAL

2.- Escriu en el pentagrama de baix deu blanques de manera que es criden amb el mateix nom i ordre que
l'indicat:

LA-SI BEMOLL-SI NATURAL- SI SOSTINGUT- SOL-DO- DO SOSTINGUT-FA BEMOLL- FA- MI

3.- Escriu en el pentagrama de baix una negra i una corxera  de manera que es criden amb el mateix nom i
ordre que l'indicat:

SI BEMOLL-FA- SOL- SOL BEMOLL- MI BEMOLL-DO- DO SOSTINGUT- DO-LA- SI NATURAL

4.- Escriu en el pentagrama de baix una blanca amb puntet i una negra de manera que es criden amb el
mateix nom i ordre que l'indicat:

SOL -FA SOSTINGUT- SOL- SOL SOSTINGUT- LA-DO- SI- SI BEMOLL-LA- FA NATURAL

5.- Escriu en el pentagrama de baix una blanca  i una negra de manera que es criden amb el mateix nom i
ordre que l'indicat:

RE -FA SOSTINGUT- FA- DO NATURAL- LA-SI- DO SOSTINGUT- RE-RE BEMOLL- LA
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NOT-08

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu en el pentagrama de baix deu negres de manera que es criden per ordre de la següent manera:

DO BEMOLL - FA SOSTINGUT - LA - DO SOSTINGUT - RE - MI BEMOLL- 
LA - SOL BEMOLL - MI i SI  SOSTINGUT

2.- Escriu en el pentagrama de baix deu blanques de manera que es criden per ordre de la següent manera:

SOL#-DO - SIb -FA- SOLb- RE - LA#-SI#- RE- FAb 

3.- Escriu en el pentagrama de baix una corxera amb puntet, una semicorxera i un silenci de corxera en 
cada compàs de manera que es criden amb el mateix nom i ordre que l'indicat:

RE# - LA - DO# - Sib - MI- DO - LAb- LA natural - SOL y SOL#

4.- Escriu en el pentagrama de baix una blanca amb puntet i una negra en cada compàs de manera que es 
criden amb el mateix nom i ordre que l'indicat:

SOLb - SOL - MI- LA#- LA- RE#- Sib - SI natural - LAb - SOL#

5.- Escriu en el pentagrama de baix, i sense repetir altura, una blanca i una negra en cada compàs de 
manera que s'anomenen amb el mateix nom i ordre que l'indicat:

FA #- FA- DOb - LA - Sib - SI - RE - LA - LA# - MI
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NOT-09

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

2.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

3.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

4.- Escriu davall de cada nota el seu nom:

5.- Escriu davall de cada nota el seu nom:
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NOT-10

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Fes un cercle a les notes alterades que hi ha en el pentagrama següent:

2.- Fes un cercle a les notes naturals que hi ha en el pentagrama següent:

3.-  Col·loca  els  menys  sostinguts  possibles  però  fes  que  hagen  deu  notes  alterades  en  el  següent
pentagrama:

4.- Col·loca sostinguts i/o bemolls de manera que hagen deu notes alterades en el següent pentagrama:

5.- Fes un cercle i identifica les notes escrites en la sèrie escrivint damunt el número corresponent:

1 RE# - 2 FA# - 3 LAb - 4 MIb - 5 SOL# - 6 LA# - 7 DO# - 8 SOLb - 9 SIb - 10 Reb
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NOT-11

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu el nom de cada nota damunt o davall de cadascuna d'elles i indica quantes notes són alterades i
quantes són naturals:

Total  Notae Alterades:____________________________    Total  Notes Naturals :_____________________________

2.- Fes un cercle a les notes naturals que hi ha en el pentagrama següent:

3.- Col·loca els menys sostinguts i bemolls possibles entre les notes de manera que hagen deu notes 
alterades en el següent pentagrama:

4.- Escriu el nom de cada nota damunt o davall de cadascuna d'elles:

5.- Escriu el nom de cada nota damunt o davall de cadascuna d'elles:
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NOT-12

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom i indica a la dreta de cada pentagrama quantes notes
sonarien en interpretar cada fragment

1

2

2

3

4

5

5

13



NOT-13

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Realitza cadascuna de les propostes següents:

1.- Escriu damunt, davall o al costat el nom de les notes del pentagrama de baix:

2.- Quantes notes s'han d'emetre en interpretar el pentagrama de dalt?

3.- Quantes del total de notes són alterades?

4.- Quantes del total de les notes són naturals?

5.- Quina és la nota més aguda i quin la més greu?

6.- Escriu damunt, davall o al costat el nom de les notes del pentagrama de baix:

7.- Quantes notes s'han d'emetre en interpretar el pentagrama de dalt?

8.- Quantes del total de notes són alterades?

9.- Quantes del total de les notes són naturals?

10.- Quina és la nota més aguda i quin la més greu?
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NOT-14

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

GRUP ................................................... DATA .....................................................................................

Escriu damunt, davall o al costat de cada nota el seu nom i indica a la dreta de cada pentagrama quantes
notes sonarien en interpretar cada fragment

1

2

3

4

5
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