
TRABALLO A DESENVOLVER POLOS ALUMNOS DE 2º ESO NA MATERIA 
DE MÚSICA ATA O DÍA 30 DE MARZO

Ola a todos!

Son  Miguel  Blanco,  o  Xefe  do  Departamento  de  Música  do  instituto.
Obviamente non son o voso profesor neste curso, pero dado que tanto a
vosa primeira profesora (Teresa) coma a súa substituta (Rebeca) atópanse
nestes momentos de baixa, considero que é oportuno e necesario exercer
unha certa labor de títoría no que se refire a materia de música para que
non quededes descolgados durante todos estes día que, polo que vemos
nas noticias, poden ser máis das dúas semanas iniciales.

Como é posible que algún de vos non teñades o libro de música na casa,
facilitareivos  algúns  enlaces  con  materiales  para  que  poidades  ir
estudando algunhas das partes do temario que vos quedan por ver neste
curso.  Copiadeos  na  barra  de  búsqueda  do  voso  navegador  web  para
poder acceder a eles e comezar a traballar.

Traballo para a primeira semana (do 16 ao 20 de marzo).

O primeiro que imos abordar son os xéneros musicáis, que se tratan en
diversos apartados dos temas 4, 5 e 6 do voso libro.

1- Para  comezar,  podedes  ir  lendo  este  “cuaderno”  virtual  que,  de
forma sinxela, cita e define diferentes formas de clasificar a música
segundo  o  seu  xénero,  ademáis  de  incluir  numerosos  exemplos
auditivos nas páxinas da dereita.  Polo tanto, ler e escoitar a partir
do seguinte enlace:

http://mariajesuscamino.com/cuadernia/Cuadernia-GenerosMusicales/

2- No  seguinte  enlace  podedes  atopar  máis  exemplos  da  meirande
parte dos xéneros que se mencionan no caderno anterior:

http://popplet.com/app/#/676821   (e posible que teñades que actualizar/activar a versión do
adobe flash para o correcto visionado do mesmo).

3- Depois, revisa o seguinte mapa conceptual.  Ves como, dentro de
cada apartado, hai pequenos iconos que, ao pinchar neles, ábrese
unha nova ventan coa info correspondente a cada un dos xéneros.

http://mariajesuscamino.com/cuadernia/Cuadernia-GenerosMusicales/
http://popplet.com/app/#/676821


https://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?
rid=1218023615191_2087986242_8950&partName=htmltext

4- Por último, imos contestar unhas cuestión sobre o mapa conceptual
que  acabas  de  revisar.   Para  iso  abre  a  seguinte  actividade  e
completa o cuestionario:

https://paolaoliva1.files.wordpress.com/2011/03/generos-mc-cuestionario.pdf

Podes  pasalo  a  Word  e  completar  dixitalmente;  imprimir,  completar  a
mano e logo dixitalizar;  utilizade o método que vos resulte mellor para
traballar

Cando  o  teñades  rematado,  remitir  ao  seguinte  enderezo  electrónico
especificando nome, apelidos, curso e grupo.  Antes do 30 de marzo.

miguelbp2006@hotmail.com

 Traballo para a segunda semana (do 23 ao 27 de marzo).

Nesta  segunda  quenda  de  traballo  propóñovos  repasar  algún  dos
conceptos que seguramente estudaches non primeiros meses do curso:

-Los instrumentos y su clasificación.

-Las voces y su clasificación.

-Las agrupaciones instrumentales.

5- Para iso, ides revisar os seguintes mapas conceptuáis.  Funcionan
como o mapa dos xéneros que xa vimos: clicar nos iconos para abrir as
explicacións/imaxes/audios (moitos dos audios non funcionan).

https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1HHRQZSVG-1719ZNY-ML6/Instrumentos-tradicional.cmap

https://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?
rid=1238511684168_2125769380_27138&partName=actualhtmltext

https://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?
rid=1238108230822_956805482_28916&partName=htmltext

6- Unha  vez  revisados,  elaborar  un  documento  Word  reflictindo  os
apartados  máis  importantes  destes  esquemas.  Podedes  facelo
poñendo títulos e guións ou no formato que vos resulte máis sinxelo
para traballar.  O dominio de todos estes contidos que vos remito,
son fundamentáis dentro do curso de 2º ESO, así que revisádeos
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con  atención  e  estudiade  un  pouquiño  os  mesmos.   Cando
rematedes o documento cos 3 esquemas, remitir nuevamente ao
enderezo coñecido indicando nome, apelidos, curso e grupo.

7-

miguelbp2006@hotmail.com

Sobre o 30 de marzo, se a situación se prolonga no tempo, procederei a
remitirvos  máis  materiais  para  traballar  específicamente  os  conceptos
teóricos  correspondentes  ao  temas  4,  5  e  6  do  libro  (música  clásica,
música tradicional e música pop).

Non dubidedes en consultar calquera dúbida que poida xurdir a través do
mesmo enderezo electrónico ao que tendes que remitir as actividades e
non deixedes de traballar un pouco tódolos días.

Pola  niña parte,  irei  tomando nota de todo os  traballos  que me vaian
chegando por se fose necesario para unha futura avaliación.

Moitas grazas a todos e moito ánimo!!

Miguel Blanco (Xefe do Departamento de Música)
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