
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN DE

MÚSICA 2º ESO

Data de entrega:  mércores 10 de xuño

As tarefas para a recuperación divídense en cinco tipos:

- Lecturas comprensivas dos contidos teóricos.

- Apuntamentos de definicións de conceptos básicos.

-  Realización  de  esquemas/resume  que  ás  veces  deben  ir  acompañados  de

debuxos explicativos.

- Exercicios escritos.  Dos cales é preciso copiar o enunciado completo e anotar a

páxina do libro e númeo de exercicio.

- Práctica musical.  Pode consistir en interpretación de ritmos ou cancións sinxelas

coa frauta.  

Forma de entrega das tarefas:

-  Enviaranse por correo electrónico ao enderezo:  debuxoraices@gmail.com e

deberán indicar o nome completo e apelidos do alumno/a.

-  As tarefas escritas realizaranse en un documento word, no caderno de clase ou

en follas soltas á eleción do alumno/a.  Será preciso escanear ou tirar fotografías de todas

as follas traballadas e adxuntalas ao correo electrónico antes mencionado  debidamente

numeradas.

-  As tarefas prácticas deberán grabarse en video ou audio e adxuntalas tamén

ao correo electrónico.

*Se algún alumno/a non dispón do libro de texto na casa pode consultar o

documento PDF coas páxinas do libro que precisa para realizar as tarefas que se

envía xunto con estas instrucións.

mailto:debuxoraices@gmail.com


Lecturas comprensivas dos contidos teóricos:

- Lectura comprensiva do tema 1 do libro de texto.

- Lectura comprensiva das páxinas 24 a 30, ámbalas dúas incluídas, do tema 2 do

libro de texto.

Apuntamentos de definicións de conceptos básicos:

Ritmo

Pulso

Percusión corporal.  Exemplos

Zapateado

Palmas simples 

Palmas redoblás ou encontrás 

Panaderas 

Haka 

Gumboot 

Notación musical 

Pentagrama 

Clave 

Clave de sol 

Diapasón 

Figuras musicais 

Notas 

Liña adicional 

Matices de intensidade 

Reguladores 



Portavoz 

Son 

Ruido 

Paisaxe sonoro 

Recursos vocais 

Diafragma 

Articulación

Voz 

Yodel 

Canto difónico 

Beatboxing 

Acento 

Compás binario 

Compás ternario 

Compás cuaternario 

Barra de compás ou liña divisoria 

Barra final 

Compás de compasillo



Realización  de  esquemas/resume que ás veces deben ir  acompañados de

debuxos explicativos:

As cualidades do son 

Duración das figuras musicais e os silencios

Partes dunha figura musical  (con debuxo)

Matices de intensidade e reguladores

Ondas sonoras

Aparato auditivo (con debuxo)

Copia do esquema da páxina 21 do libro de texto

Fases da respiración

Indicador de compás segundo o denominador (páxina 29)

Tipos de compás máis frecuentes

Exercicios  escritos.   Dos  cales  é  preciso  copiar  o  enunciado  completo  e

anotar a páxina do libro e númeo de exercicio:

- Páxina 13, exercicios do 2 ao 12 incluídos

- Páxina 17, puntos 1 e 2 do exercicio 12

- Páxina 21, exercicios do 13 ao 25 incluídos

- Páxina 26, exercicio 2

- Páxina 31, exercicios do 9 ao 17 incluídos

-Páxina 38, exercicios do 21ao 26 incluídos



Práctica  musical.   Pode consistir  en interpretación de ritmos ou cancións

sinxelas coa frauta:

- Interpretación con percusión corporal do ritmo de Panaderas segundo o esquema

proporcionado na páxina 8 do libro de texto.

- Interpretación coa frauta da canción “Oh, when the saints” cuxa partitura se atopa

na páxina 14 do libro de texto.


