
TRABALLO A DESENVOLVER POLOS ALUMNOS DE 3º ESO NA MATERIA
DE MÚSICA ATA O DÍA 30 DE MARZO

Traballo para a 1ª semana (16-20 marzo)

1) Leer atentamente o tema 4 “El Clasicismo”.

-Realizar  en  formato  WORD  o  similar  as  tarefas  das  páxinas  74  e  75
(exercicios do 16 ao 32).  Debense copiar os enunciados, as preguntas e as
oracións pendentes de completar dos exercicios.  Intentar diferenciar os
enunciados/preguntas das respostas utilizando una cor diferente en cada
caso.

Traballo para a 2ª semana (23-27 marzo)

2) A continuación, no mesmo documento, copiar o esquema do final do
tema da páxina 75.  Ao  ter que facelo en formato dixital, podedes copialo
como se fosen guións o da maneira que vos resulte máis comodo.

3)  A continuación,  leer  a páxina 72 sobre Mozart  e  a sinfonía nº 40 e
escoitar  os  primeiros  4  minutos  da  mesma.   Podes  utilizar  o  seguinte
enlace a youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzUJWDU_1Rg

4)  Contesta  no  documento  de  WORD  anterior  as  seguintes  cuestións,
subrallando o  termo ou termos  correctos  (podedes facer  corta  e  pega
destas cuestións no voso documento):

a) Xénero:   culta    popular   relixiosa   profana    pura    dramática
sinfonía   concertó

b) Plantilla:  cuarteto de cordas      orquesta sinfónica    coro mixto

c) Tempo:   adagio     allego    vivace

d) Textura:  monodia    contrapunto    melodía acompañada

e) Ritmo:  binario   ternario   cuaternario   (mirar partitura da páx.73)

f) Mozart vivíu en:   París  Viena  Berlín  Salzsburgo  Roma

g) Mozart morreu con:    32 anos   45 anos   35 anos

https://www.youtube.com/watch?v=jzUJWDU_1Rg


5) A  continuación, escoita a audición correspondente ao seguinte enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=2lMHv6Ipxzg

Como  ves,  comeza  cun  diálogo  entre  os  personaxes  da  obra  e  logo  a
protagonista, a Raiña da Noite, canta unha famosa aria de ópera “A flauta
máxica”.   No documento WORD anterior fai a seguinte ficha:

Título:

Autor:

Época:

Plantilla (indica el tipo de voz y quien la acompaña):

Xénero:

Tempo:

Investiga e cita outras 3 óperas de Mozart.

Se  as  clases  de  reiniciaran  o  30  de  marzo,  imprimide  as  tarefas  e
adxuntádeas nos vosos cadernos, se non, remitir o documento WORD con
tódalas tarefas rematadas ao seguinte enderezo electrónico:

miguelbp2006@hotmail.com

Se  alguén  quere  mandarme  as  tarefas  feitas  antes  do  30,
independientemente de que se poidan reanudar as clases ou non, xa tomo
nota delas e dígovos se todo esta correcto.

Para calquera dúbida ou consulta, non deixedes de preguntar a través do
mesmo enderezo.  Por favor, se coñecedes algún compañeir@ que non
dispoña  de  medios  electrónicos  e  internet  para  consultar  estas
instrucción, non deixedes de chamalo para comunicarlle o que ten que
facer, enviarlle por wassap pantallazo das tarefas, etc.

mailto:miguelbp2006@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2lMHv6Ipxzg


Se esta situación se prolonga máis no tempo, sobre o 30 ou 31 de marzo,
colgaremos na páxina web do centro novas instruccións do traballo que
teríades que facer nos seguintes 15 días.

Grazas a todos e ánimo! 


