
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 2ª 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 das páxinas 33 a 41, ámbalas dúas incluídas, do tema 2 do

libro de texto. 

- Lectura comprensiva do tema 3 do libro de texto.

Apuntamentos de definicións de conceptos básicos:

Resonadores 

Tesitura 

Extensión vocal 

Disfonía 

Afonía 

Nódulos vocais 

Foniatra 

Solista 

Agrupación de cámara 

Coro 

Coro sinfónico ou orfeón 

Escolanía 

A capela 

Voz blanca 

Instrumento musical 

Timbre 

Caixa de resonancia 

Lutier 

Armónica de cristal 



Hang drum 

Singing ringing tree 

Órgano de mar 

Tempo 

Metrónomo 

Clave de fa 

Clave neutra

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

debuxos explicativos:

Aparato fonador (con debuxo)

Tipos de voces

Copiar o esquema resumo da páxina 39 do libro de texto

Construción de instrumentos (diferentes tipos e materiais)

Signos de prolongación

Tipos de tempo

Signos de repetición 

Familias  de  instrumentos  e  as  súas  características,  exemplos  e  elementos

principais (gran esquema acompañado de debuxos)



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

anotar a páxina do libro e númeo de exercicio:

- Páxina 38, exercicios 27, 28, 29, 30, 32 e 33

- Páxina 49, esercicios do 6 ao 15

- Páxina 56, exercicios do 22 ao 30 incluídos

- Páxina 57, exercicio 31

Práctica  musical.   Pode consistir  en interpretación de ritmos ou cancións

sinxelas coa frauta:

- Interpretación coa frauta da canción “Edelweiss” cuxa partitura se atopa na páxina

32 do libro de texto.

- Interpretación coa frauta da canción “Yellow Submarine” cuxa partitura se atopa

na páxina 48 do libro de texto.


