
ACTIVIDADES  LINGUAXE  E  PRÁCTICA  MUSICAL

11   DE  MAIO  ATA  O  15  DE  MAIO  DE  2020

1º  BACH.  B  e   C

DISTRIBUCIÓN  DE  TAREFAS  PARA  A  SEMANA

1 ) INICIACIÓN DA  PRÁCTICA   DE  CLAVE  DE  FA  EN  4ª.
Para  os  alumnos/as  que  xa  a  coñecen  sería  soamente
un  modo  de  repaso  e  afianzamento. Para  efectuar  un
traballo  cos   mellores  resultados, é  imprescindible  ter
total  e  absoluta  seguridade  na lectura  das  notas  na
clave  de  Sol  en  2ª  liña. Na  notación  musical, a  CLAVE
serve  para  facilitar  a  lectura  das  notas  no pentagrama
e  indica  cal  é  a  que  vai  servir  de  referencia.
Nesta  clave, a  posición  referente  sitúase  na  cuarta
liña, comenzando  por  abaixo,  e  aínda  que  existe  outra
tamén  de  FA  en  3ª liña,  o  noso  traballo  vaise  centrar
en  práctica  da  4ª liña.
Especialmente  utilizada  na  escrita  da  man  esquerda
nos  instrumentos de  teclado,  tamén  aplícase  as voces
máis  graves ( barítono  e  baixo ) e instrumentos  de
rexistro  grave,como  contrabaixo,violocelo,fagot,
trombón,etc.
1º  EXERC: Representar  en  secuencias repetidas  varios
símbolos  de  clave  de  fa  en  4ª liña (   por  exemplo, 8 )
e  alternar  co  símbolo de  clave  de  sol  para  afianzar  a
súa  representación. Podes  incluir  tamén  a  clave  de  Fa
en  3ª para  facilitar  o  seu  coñecemento.



2º EXERC : Nun  pentagrama  organizado  e  con
claridade,  representar  as  notas  dende a  que serve  de
referencia (  FA  en  4ª  liña  )  e  de  xeito  ascendente  e
tamén  descendente,  representar  as  diferentes  notas
procurando  asegurar  os nomes  de  cada  unha.
3 º EXERC : Elaborar  tres  melodías,  nos  compases
representativos (Binario,  Ternario, Cuaternario )
empregando  os  distintos  recursos  posibles  e  de  xeito
individualizado, comprobar  si  saberiamos  o  nome  das
notas  nesta  nova  clave  de  Fa  4ª.

2 . TEMA MONOGRÁFICO  : A  MÚSICA  DE  JAZZ.
Búsqueda  da información  acerca  deste  tema,
partíndo  dun  esquema  que  debe  incluir  estes
aspectos, procurando  darlle  a  importancia  que
merece  a  cada  un  dos  apartados:
Orixe  deste  estilo  musical.  Concepto.  Características.
Instrumentos  máis  empregados. O  blues. Subxéneros
tales  como (Dixieland, Swing, Bebop ou bop, Cool,
Ragtime…) e  principais músicos  e  intérpretes  de
jazz. As  fontes  a  consultar  son a  libre  elección.

3 . REPASO  DOS  GRADOS  DAS  ESCALAS  ( TONAIS  E
MODAIS) TOMANDO  COMO  REFERENCIA  CADA  UNHA
DAS  NOTAS  DA  ESCALA  DIATÓNICA  DE  DO  MAYOR E
FACENDO  UNHA SUCESIÓN PROGRESIVA :  Re, Mi
,Fa...ATA  O  SI  E  INDICANDO  OS  QUE  SON  TONAIS  E
MODAIS.




