
NOTAS, FIGURAS Y TECLADO

Els  exercicis  que  s'ofereixen  en  aquest  apartat  són  similars  als  anteriors,  però  ací  estan
mesclades  totes  les  possibilitats  tractades  anteriorment.  És  per  això  pel  que  la  codificació  és
NOT/FIG/TEC.

D'altra banda es continuen oferint els exercicis de manera que es puguen corregir en relació al
10, bé presentant 5, 10 o 20 propostes.

No es presenten per ordre de menor a major dificultat, ja que l'objectiu d'aquests exercicis és
demostrar  haver  comprés  el  que es  pretenia  amb els  anteriors.  Les  propostes  que en aquest  bloc es
presenten no són de major dificultat que la dels blocs anteriors, si per a l'alumnat o el principiant així ho
fora, podria ser perquè els continguts estan mesclats, la qual cosa obliga a saltar d'un contingut a un altre
de manera immediata.
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NOT/FIG/TEC-01

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

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

1.- Escriu damunt o davall de cadascuna de les nutes el seu nom (no més el nom de les notes):

2.- Escriu una F en els compassos que falten figures i compléta’ls escrivint les figures pertinents;
escriu una S en els que sobren figures i ratlla-les amb una X.

3.- Si en el teclat de baix el DO3 és la tecla número 1, escriu damunt de cada nota del següent pentagrama
el número que li corresponga dels indicats en el teclat:

4.- Completa cadascu dels compassos següents afegint en cadascun 4 figures més:

5.- Escriu en el pentagrama 20 signes per aquest ordre: 
1.- Silenci de blanca; 2.- Negra/Fa 3.- Corxera/Mi; 4.- Corxera/Fa#; 5.-Negra/Sol; 6.- Silenci de Corxera; 7.- Corxera/Sib; 8.-

Negra/Do; 9.- Negra/Si; 10, 11, 12 y 13.- Semicorxeres Lab/ Sib/ La/ Sol#; 14.- Negra/La; 15.- Negra/Sol#; 16.- Silenci de
negra; 17.- Corxera/Mib; 18.- Semicorxera/Re; 19.- Semicorxera/Mi; 20.- Blanca amb puntet/Fa.
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NOT/FIG/TEC-02

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

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

1.- Completa cada un dels següents compassos del fragment afegint en cada compàs 5 figures més:

2.- Si en el teclat de baix el DO3 és la tecla número 1, escriu damunt de cada nota del següent pentagrama
el número que li corresponga dels indicats en el teclat:

3.- Escriu en el pentagrama deu signes amb este orde:
1.- Negra/Sol; 2.- Corxera/Re; 3.- Semicorxera/Fa#; 4.- Semicorxera/Sol#; 5.-Negra amb puntet/La; 6.- Silenci de corxera;
7.- Negra/Fa natural; 8.- Corxera/Sol; 9.- Corxera/Solb; 10, 11 y 12.- Treset de corxeres/Fa, Mi y Re; 13.- Negra/Do; 14.-

Silenci de negra; 15, 16, 17 y 18.- Semicorxeres/La, La#, Si y La natural; 19.- Blanca/Sol; 20.- Silenci de redona

4.- Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom (només de les notes):

5.- Escriu en el requadro en blanc del principi de cada fragment el compàs que li corresponga a cada un 
d’ells, emprant dos nombres en els quatre primers casos i nombre i figura o compasillo o binari en les 
quatre últimes propostes. No es pot repetir cap compàs:

4

a

2 4 7 9 11 14 16 19 21 23

1 3 5 6 8 10 12 13 15 17 18 20 22 24 25



NOT/FIG/TEC-03

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

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

1.- Escriu en el teclat els números de l’1 al 10 de manera que corresponguen les tecles triades amb les 
notes del pentagrama, tenint en compte que la primera tecla blanca del teclat dibuixat és el DO1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.- Escriu en el següent pentagrama les notes i/o figures que s’indiquen a continuació amb el mateix orde,
i emprant sempre els mínims signes possibles:

1.- Negra/La. 2,3 i 4.- treset de corxeres/Do#, La y Sib. 5.- silenci de negra. 6.- blanca/Fa. 7.- corxera amb puntet/Lab. 8.-
semicorxera/Do. 9.- silenci de negra. 10.-corxera/sol#. 11.- semicorxera/La. 12.- semicorxera/Fa#. 13 i 14.- corxeres/Lab i Sol.

15, 16, 17 i 18.- semicorxeres Mi/La#/Fa#/Sol. 19.- negra amb puntet/La#. 20.- corxera/Fa#.

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

4.-  Escriu en cada compàs 4 figures de manera que completen cada un dels compassos següents:

5.-  Escriu els noms (u o dos) de les notes de les tecles numerades:

a
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3 4 6
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NOT/FIG/TEC-04

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

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

1.- Escriu en el teclat els números de l’1 al 10 de manera que corresponguen les tecles triades amb les 
notes del pentagrama, tenint en compte que la primera tecla blanca del teclat dibuixat és el DO1

2.- Escriu en el següent pentagrama les notes i/o figures que s’indiquen a continuació amb el mateix orde,
i emprant sempre els mínims signes possibles: 

1.- corxera/La. 2 i 3.- semicorxeres/La i Fa. 4.- corxera/Do. 5.- silenci de corxera. 6.- silenci de negra. 7.- silenci de
semicorxera. 8, 9 i 10.- semicorxeres/Sol/Sibemol/Re. 11, 12 i 13.- treset  de corxeres/Mi/Re#/Mi. 14.- corxera amb puntet/Re.

15.- semicorxera/Si 16, 17, 18 i 19.-semicorxeres/Do/Si bemol/La/Do#. 20.- negra/Do.

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

4.- Escriu en cada compàs 4 figures de manera que completen cada un dels compassos següents:

 

5.- Indica per què estan mal escrits els compassos següents (posa una S si sobra i ratlla el que sobre, o 
posa una F si falta i dibuixa les figures que falten) 
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NOT/FIG/TEC-05

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

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

1.- Indica per què estan mal escrits els compassos següents (posa una S si sobra i ratlla el que sobre, o
posa una F si falta i dibuixa les figures que falten)

  

  

2.- Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom

3.- Escriu en cada compàs 4 figures de manera que completen cada un dels compassos següents:

  

 

4.- Escriu en el següent pentagrama les notes i/o figures que s’indiquen a continuació amb el mateix orde,
i emprant sempre els mínims signes possibles:
1.- Negra/Re. 2.-  Corxera/Fa#. 3 i 4.- Semicorxeres/Sol/La bemol 5.- Corxera/Mi. 6.- Silenci de corxera. 7.- Silenci de negra.
8, 9 i 10.- Treset de corxeres/Si/Si bemol/La. 11, 12, 13 i 14.- semicorxeres/Fa#/Sol/Sol#/Si bemol. 15.- Negra amb puntet/Sol.

16.- Corxera/Si natural. 17.- Corxera Fa natural. 18.- Corxera/Re. 19.- Negra/Sol. 20.- Silenci de blanca.

5.- Escriu en el teclat els números de l’1 al 10 de manera que corresponguen les tecles triades amb les 
notes del pentagrama, tenint en compte que la primera tecla blanca del teclat dibuixat és el DO1
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NOT/FIG/TEC-06

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

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

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

2.- Com s’anomenen les tecles numerades amb el 2, 8, 14, 21 y 24 del teclat?:

a

2 4 7 9 11 14 16 19 21 23

1 3 5 6 8 10 12 13 15 17 18 20 22 24 25
 

2 =________  8 =_________  14 =_________  21=_______  24=__________

3.- Escriu al principi de cada fragment, en el requadro en blanc, el compàs que li correspon a cada un 
d’ells, emprant sempre 2 nombres (un damunt de l’altre):

4.- Completa els següents compassos usant les figures o silencis que vullgues en cada un d’ells:

5.- Escriu en el pentagrama les 10 notes que s'indiquen i amb el mateix ordre, empra els menys signes 
possibles:

1.- Blanca/Re; 2.- Negra amb puntet/Fa#; 3.- Corxera/Si natural; 4.- Corxera/Si natural; 5.- Semicorxera/La bemoll; 6.-
Semicorxera/Fa bemoll; 7.- Blanca amb puntet/Do  8.- Blanca amb puntet/Fa#; 9.- Negra/Si; 10.- Redona/Sol bemol
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NOT/FIG/TEC-07

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

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

1.- Si en el teclat de baix el DO3 és la tecla número 1, escriu damunt de cada nota del següent pentagrama
el número que li corresponga dels indicats en el teclat:

2.- Escriu en el pentagrama deu signes per este orde:
1.- Negra/Do#; 2.- Negra/Fa; 3.- Blanca/sibemoll; 4.- Redona/La; 5.-Blanca/Fa#; 6.- Blanca/Re; 7.- Corxera/Sol bemoll; 

8.- Semicorxera/La bemoll; 9.- Semicorxera /Si; 10.- Blanca amb puntent/Do#

3.- Escriu al principi de cada fragment -sense repetir-, en el requadre en blanc, el compàs que li correspon
a cadascun d'ells, emprant sempre 2 números (un damunt de l'altre):

4.- Escriu en cada compàs només la figura que complete cada un dels compassos següents:

5
.- Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom:
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NOT/FIG/TEC-08

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

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

1.- Escriu en el següent pentagrama les notes i/o figures que s'indiquen a continuació amb el mateix
ordre, i usant sempre els mínims signes possibles:

1.- Negra/La. 2.- Negra/Sol. 3.- Negra/Sol#. 4.- Corxera amb puntet/Sib. 5.- Semicorxera/Si. 6.- Semicorxera/Do. 7.-
Semicorxera/Mi. 8.- Semicorxera/Do#. 9.- Semicorxera/La. 10.- Blanca/Do#. 11.- Silenci de corxera. 12.- Corxera/Do. 13.-

Negra amb puntet/Sib. 14.- Semicorxera/Lab. 15.- Semicorxera/Fa. 16.- Silenci de blanca. 17.- Corxera/La. 18.- Corxera/Re#.
19.- Blanca/Re. 20.- Silenci de negra.

2.-  Escriu en el requadro en blanc del principi de cada fragment el compàs que li corresponga a cada un 
d’ells, emprant nombre i figura en els quatre primers casos i dos nombres o compasillo o binari en les 
quatre últimes propostes. No es pot repetir cap compàs:

3.- Si en el teclat de baix el DO3 és la tecla número 1, escriu damunt de cada nota del següent pentagrama
el número que li corresponga dels indicats en el teclat:

4.- Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom (només de les notes):

5.- Completa cada un dels següents compassos del fragment afegint en cada compàs 5 figures més:
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NOT/FIG/TEC-09  (1)

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

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

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

2.- Escriu en el pentagrama de baix una blanca amb puntet i una negra en cada compàs de manera que 
s’anomenen per orde de la manera següent:

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

3.- Assenyala numerant d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents noms de nota 
(escriu només deu nombres que corresponguen amb els noms de nota assenyalats):

1 LA bemoll3 - 2 SOL2 - 3 MI 5- 4 SI#4 - 5 Re1 - 6 FA#4- 7 Do2- 8 LA5 - 9 MI#3 - 10 RE5

4.- Assenyala numerant d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents
notes tenint en compte que el DO3 correpon a la tecla numerada amb el 3: 

5.- Fes com en l’exemple de la 1ª nota (SOL#), l’enharmonia del qual és Lab, a la que se li ha posat un
cercle en el pentagrama i el número 1 de la nota sol#, busca la resta de les enharmonies de les notes
següents, fes-les un cercle i numéra-les com en l’exemple:

1 SOL# - 2 FA - 3 SOLb - 4 DO# - 5 SIb - 6 LA# - 7 FA# - 8 LAb - 9 MIb - 10 RE#

6.- Escriu a la dreta de cada compàs la figura que completa cada un d’ells

11

1



NOT/FIG/TEC-09  (2)

7.- Escriu al principi de cada fragment, en el requadro en blanc, el compàs que li corresponga a cada
un d’ells (però no es pot repetir compàs):

8.- Atenint-te als compassos indicats en cadascun dels dos fragments següents, escriu les línies
divisòries necessàries:

9.- Escriu una F en els compassos que falten figures i compléta’ls escrivint les figures pertinents;
escriu una S en els que sobren figures i ratlla-les amb una X.

10.- Completa els següents compassos usant 3 figures i/o silencis o més en cada un d’ells (però no ha de 
haver-hi cap compàs igual):
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NOT/FIG/TEC-10  (1)

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

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

1.- Escriu a la dreta de cada compàs la figura que completa cada un d’ells

2.- Atenint-te als compassos indicats en cadascun dels dos fragments següents, escriu les línies divisòries
necessàries:

3.- Fes com en l’exemple de la 1ª nota (RE#), l’enharmonia del qual és Mib, a la que se li ha posat un
cercle en el pentagrama i el número 1 de la nota Re#, busca la resta de les enharmonies de les notes
següents, fes-los un cercle i numéra-les com en l’exemple:

1 RE# - 2 FA# - 3 LAb - 4 MIb - 5 SOL# - 6 LA# - 7 Sib - 8 SOLb - 9 DO# - 10 DOb

4.- Assenyala numerant d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents
notes tenint en compte que el DO3 correpon a la tecla numerada amb el 3:

5.- Escriu en cada compàs figures que completen cada un dels compassos següents:
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NOT/FIG/TEC-10  (2)

6.- Escriu damunt o davall de cada nota el seu nom:

7.- Escriu una F en els compassos que falten figures i compléta’ls escrivint les figures pertinents;
escriu una S en els que sobren figures i ratlla-les amb una X.

8.-  Assenyala numerant  d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents noms de nota
(escriu només deu números que corresponguen amb els noms de nota assenyalats):

1 LA1- 2 FA3 - 3 SOL#2 - 4 SI2 - 5 LA5 - 6 Re bemoll3 - 7 Do4 - 8 MI4 - 9 LA#3 - 10 MI bemoll2

9.- Escriu en el pentagrama de baix una negra i una corxera en cada compàs de manera que s’anomenen
per el mateix orde de la manera següent:
SI BEMOLL-FA- SOL- SOL BEMOLL- MI BEMOLL-DO- DO SOSTINGUT- DO-LA- SI NATURAL

10.- Completa els següents compassos usant 4 figures i/o silencis o més en cada un d’ells (però no ha de
haver-hi cap compàs igual):
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NOT/FIG/TEC-11  (1)

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

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

1.- Escriu damunt o dacall de cada nota el seu nom:

2.- Escriu en el pentagrama de baix els signes següents amb el mateix orde que a continuació es descriuen
(emprant les menys alteracions possibles):

1.- Blanca amb puntet/Sol. 2.- Negra/Fa. 3.- Redona/Mi. 4.- Corxera/Fa#. 5.- Corxera/Fa#. 6.- Blanca amb puntet/Si bemoll.
7.- Silenci de redona. 8.- Negra/La bemoll. 9.- Blanca/Re i 10.- Negra/La bemoll.

3.-  Assenyala numerant  d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents noms de nota
(escriu només deu números que corresponguen amb els noms de nota assenyalats):

1 FA bemoll3 - 2 RE5 - 3 MI bemoll4 - 4 SI3 - 5 LA4 - 6 SOL#1 - 7 LA# 2 - 8 FA4 - 9 DO# 3 - 10 SI 5

D 0 3

4.- Assenyala numerant d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents notes tenint en 
compte que el DO3 correpon a la tecla numerada amb el 3: 

5.- Fes com en l’exemple de la 1ª nota (LAb), l’enharmonia del qual és SOL#, a la que se li ha posat un
cercle en el pentagrama i el número 1 de la nota Lab, busca la resta de les enharmonies de les notes
següents, fes-les un cercle i numéra-les com en l’exemple:

1 Lab 2 Re# 3 FA#  4 SI 5 LA#  6 SOLb 
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NOT/FIG/TEC-11  (2)

6.- Escriu a la dreta de cada compàs la figura que completa cada un d’ells

7.- Escriu al principi de cada fragment, en el requadro en blanc, el compàs que li corresponga a cada
un d’ells, emprant sempre nombre i figura en el 1, 2 i 3; i dos nombres en el 4 i en el 5.

8.- Atenint-te als compassos indicats en cadascun dels dos fragments següents, escriu les línies divisòries
necessàries:

9.- Escriu una F en els compassos que falten figures i compléta’ls escrivint les figures pertinents;
escriu una S en els que sobren figures i ratlla-les amb una X.

10.- Completa els següents compassos usant 5 o més figures o silencis en cada un d’ells (però no ha de
haver-hi cap compàs igual):
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NOT/FIG/TEC-12  (1)

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

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

1.- Escriu a la dreta de cada compàs la figura que completa cada un d’ells:

2.- Atenint-te als compassos indicats en cadascun dels dos fragments següents, escriu les línies divisòries
necessàries:

3.- Fes com en l’exemple de la 1ª nota (MIb), l’enharmonia del qual és Re#, a la que se li ha posat un 
cercle en el pentagrama i el número 1 de la nota Mib, busca la resta de les enharmonies de les notes 
següents, fes-los un cercle i numéra-les com en l’exemple:

1 MIb 2 FAb  3 Reb 4 SOL# 5 RE# 6 LAb 

1

4.- Assenyala numerant d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents notes tenint en 
compte que el DO3 correpon a la tecla amb el punt negre:

5.- Escriu en cada compàs figures que completen cada un dels compassos següents:
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NOT/FIG/TEC-12  (2)

6.- Escriu  damunt o davall de cada nota el seu nom:

7.-  Escriu una F en els compassos que falten figures i compléta’ls escrivint les figures pertinents; escriu
una S en els que sobren figures i ratlla-les amb una X.

8.- Assenyala numerant d’un a deu les tecles que puguen correspondre a les següents noms de nota 
(escriu només deu números que corresponguen amb els noms de nota assenyalats):

1 LA#3- 2 FA4 - 3 SOLb2 - 4 SI5 - 5 LA1 - 6 Fa# 3 - 7 Re1 - 8 Sib4 - 9 Mib5 - 10 SI3

9.- Escriu en el pentagrama de baix els signes següents amb el mateix orde que a continuació es descriuen
(emprant els menys alteracions possibles):

1.- Blanca/Re#. 2.- Negra amb puntet/Fa. 3.- Corxera/Sib.4.- Negra/Si. 5.- Silenci de blanca. 6.- Negra/Si bemoll. 
7.- Corxera/La bemoll 8.- Negra/Mi. 9.- Corxera/La bemoll i 10.- Blanca/Do.

10.- Completa els següents compassos usant les figures o silencis que vullgues en cada un d’ells (però no
ha de haver-hi cap compàs igual, ni amb només una figura o silenci):
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