
EXERCICIS UNITAT 4: LA FORMA
1.- Què és la forma musical?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.- Qui decideix quan i on sona cada tema musical? ___________________

3.- Què utilitzem per representar la forma o estructura? ___________________

4.- Què utilitzem per donar forma a una composició musical? ___________________

5.- Enumera i explica els tres procedimients compositius:

• __________________ : ________________________________________________

____________________________________________________________________

• __________________ : ________________________________________________

____________________________________________________________________

• __________________ : ________________________________________________

____________________________________________________________________

6.- A quina forma pertany cada definició?

7.- Completa les següents frases amb els termes correctes:

• Anomenem _____________ a la manera d’organitzar les idees musicals dins d’una composició 
musical.

• Una forma és _____________ quan una frase o secció musical es repeteix.
• Diguem que una composició musical té forma _____________ quan està composta per dos seccions 

musicals diferents.
• Se denomina forma _____________ a la que està composta per tres seccions: la primera i la segona 

són contrastants, mentre que la tercera sol ser una repetició o una variació de la primera.
• La forma _____________ consisteix en alternar una tornada o secció (A) amb altres seccions 

diferents (B, C, D,,,)

• Consisteix en una frase o secció musical que 
es repeteix:

a) Binària
b) Rondó
c) Estròfica

• Es basa en el contrast de dos idees musicals 
distintes:

a) Binària
b) Rondó
c) Estròfica

• La primera i segona secció són contrastants, 
mentre que la tercera sol ser una repetició 
o variació de la primera:

a) Binària
b) Ternària
c) Estròfica

• Alterna una secció (tornada) amb altres 
seccions diferents:

a) Binària
b) Rondó
c) Estròfica

estròfica           ternària          rondó          forma musical          binària



8.- Relaciona cada esquema amb la forma musical que correspongui:

9.- Realitza este encreuat amb el nom de les parts musicals que es solen combinar en las cançons 
de música pop. 

HORITZONTALS
1. Conta la història o argument de la cançó. 
5. Part final que serveix com a conclusión de la cançó. 
6. És la secció més apegalosa i cridanera de la cançó i apareix varias vegades al llarg de la mateixa. 
7. Part inicial que prepara musicalment l’ambient de la cançó. 

VERTICALS
2. Qualsevol fragment instrumental, que no siga la introducció o la coda, i que no siga improvisatòria. 
3. Part musical en  què un instrument improvisa una melodia. 
4. Secció musical que serveix d’enllaç entre la estrofa i la tornada. 

____________________ ______________________

______________________ ______________________


