
3º ESO TAREFAS ATA O 15 DE ABRIL

Ola a tod@s! 

Desexo que todos vos atopedes ben e que esteades a pasar estes días o
mellor posible.  Pola miña parte remítovos as indicacións para repasar os
contidos  que  levamos  vistos  ata  o  de  agora  e  comezar  a  traballar  o
seguinte dos temas: o Tema 5 “O Romanticismo”.  Non pensedes que imos
avanzando  demasiado,  porque  traballando  así,  a  distancia,  estamos  a
traballar fundamentalmente os conceptos teóricos.  Cando voltemos a dar
clase normal,  se temos moita teoría dada,  centrarémonos nas cuestión
prácticas: escoitar moita música destes temas, falar dela y facer ensayos…
todo depende de cando se normalice a situación.

1- Ben,  para  comezar,  propóñovos  o  visionado  duns  videos   para
repasar  os  temas vistos  ata  o de agora.   O profe  que os  realiza
explica  todo  de  forma  moi  axeitada  e  resultaravos  moi  fácil  de
seguir,  poñendo  en  relación  o  que  se  dí  cas  cousas  que  nós
tratamos na clase e tamén aprender cousas novas.  Imos comezar o
repaso cos  Idade Media  e o Renacentismo.  Os  enlaces  serían  os
seguintes:

Ata a Idade Medida incluída:

https://www.youtube.com/watch?v=wrg1x7VICUA

Renacentismo:

https://www.youtube.com/watch?v=Ow4SuRQl0xQ

Obviamente, eu non podo controlar que os vexades ou non, pero insisto 
en que é altamente recomendable como repaso, máis aún para aqueles 
que tendes a primeira avaliación suspensa e suspendestes o primeiro 
examen da segunda.

2- E para traballar o novo tema, debemos visionar tamén os videos
correspondentes: un é sobre o romanticismo en xeral, e outro sobre
un dos epígrafes concretos do tema, o nacionalismo.

https://www.youtube.com/watch?v=8w-o8I5dOI0

https://www.youtube.com/watch?v=BwCBck93pSw&t=291s
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3- A  continuación,  procederemos  a  ler  con  atención  os  contidos
teóricos  do  libro,  adxúntase  escaneo  de  todo  o  necesario,
(Romanticismo págs. 79-89) e faremos coma sempre as actividades
fináis da 24 ao 39 (págs. 92 e 93) copiando o esquema do final do
tema.

4- Logo  centrarémonos  na  lectura  correspondente  a  unha  das
audicións propostas do libro (repertorio musical pág.90) e facer as
actividades que aparecen na parte inferior da ficha. Para escoitar a
mesma utiliza os seguinte enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=c2CGDwuRxGk&t=91s

Fixádevos como despóis da famosísima aria de Figaro ven unha zona de
recitativos, onde os personaxes cantan pero parece coma se estivesen a
falar,  acompañados  polo  clavicémbalo.   Despóis  de  Figaro,  aparece  un
tenor  (máis  agudo  ca  él)  e  unha  mezzosoprano  (voz  intermedia  das
mulleres).

5- Para  finalizar,  faremos  a  lectura  recomendada  (pág.  95.  “Música
para los amigos”) e as actividades de la parte inferior.

Como a outra vez, ides preparando todo nun arquivo en formato
WORD ou similar e remitir ao mesmo enderezo cando o rematedes,
antes  do  15  de  abril.   Se  tendes  problemas  técnicos,  facer  no
caderno e sacar foto para enviar.  Dúbidas no mesmo enderezo.

miguelbp2006@hotmail.com

Grazas e moito ánimo a todos!
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