
#APROVEITAPARAAPRENDERCANDOFICASNACASA

Saúdo a todos.
TAREFAS PARA TODOS OS ALUMNOS
1.-TODAS AS TAREFAS ESTÁN NO DROPBOX. ENTRAN POR
www.dropbox.com   Quen aínda non contactou lembrade que o meu correo o tendes todos
jamusiesss@gmail.com  para preguntar dúbidas. Aparte da información no Dropbox teño enlaces 
para os que non saiban entrar no Dropbox, usar o Musescore para ensaiar, para descargar ou para 
acompañarvos, pero tendes que contactar.

2.- Dropbox deixarei as tarefas que temos que ir realizando semán a semán nestes días en casa.

 
TODO O QUE SE MANDE ó dropbox TEN QUE ESTAR NA CARPETA DE SUBIR NOTA OU 
RECUPERAR E correctamente nomeado
OLLO!!!     CURSO LETRA   NOME (APELIDO SÓ SE COINCIDIMOS CON ALGUÉN EN 
NOME) E O QUE SE MANDA  
ex:    2amaría exercicio ritmo corporal
         3Cjuan partiturautqueant

Sempre curso letra nome sen separación. Sen º  sen -  SEN NADA

Cada tarefa ven con data de entrega, modo de entrega.  

Dentro do Dropbox, e dependendo do curso, hai videos e documento explicando pasos, como 
nomear, enviar, e ensaiar. Mirádeos antes de preguntar dúbidas.
Dúbidas www.jamusiesss  @gmail.  com

TAREFAS PARA A SEMÁN DO 08 Ó 21 DE XUÑO 

OBRADOIRO DE PRIMEIRO  SEMÁN DO 8 Ó 21 DE XUÑO 

audición Recomendar unha peza musical, poñendo o enlace do vídeo, que vos guste pero que tenga 
un significado especial: porque vos produza algunha emoción especial  e brevemente comentar que 
vos emociona dela ou por que vos chega mandar como .pdf ó correo ata o 16xuño

 2020 material quédate en casa obprimeiro X
que está na vosa carpeta do Dropbox
Apertas e #aproveitadeparaaprendercandofiquedesnacasa e 
#desfrutadassaídasconprudenciaeusandoossentidos(menos o tacto)

SEGUNDO SEMÁN DO 8 Ó 16 DE XUÑO e 21xuño 

TEORÍA

PRÁCTICA
partitura La cucaracha  con instrumento por we transfer ata 16xuño

http://www.dropbox.com/
http://www.jamusiesss.com/
http://www.jamusiesss.com/
http://www.jamusiesss.com/
mailto:jamusiesss@gmail.com


1.- Vídeo tocando a peza co instrumento que teñamos.
Lembra que o sib  faise tapando dende arriba o 1,3,4 buraco(deixando aberto o 2 ) e tapando detrás 
tamén
Algúns musescore non interpretan ben as repeticións Lembra 1,2 (repítese cambiando o compás que
pon 1 a segunda vez polo que pon 2.  
DS manda ir a $ e directo ata o fin.

Práctica2 Para quen se mire capaz O Bella Ciao (pode ser un trozo) para o 20 xuño
Lembrade que mi’ (agudo) é igual que o grave algo destapado atrás, pero hai que escoitar o agudo
sol# é como o re grave destapado o dedo de sol (comezando por arriba taparíamos 1,2,4,5,6 e atrás , 
quedando o 3 destapado)

audición Recomendar unha peza musical, poñendo o enlace do vídeo, que vos guste pero que tenga 
un significado especial: porque vos produza algunha emoción especial  e brevemente comentar que 
vos emociona dela ou por que vos chega  mandar como .pdf ó correo ata o 16 xuño

2020 material quédate en casa segundo X
que está na vosa carpeta do Dropbox
Apertas e #aproveitadeparaaprendercandofiquedesnacasa e 
#desfrutadassaídasconprudenciaeusandoossentidos(menos o tacto)

TERCEIRO SEMÁN DO 8 Ó 16 DE XUÑO 

práctica
La gran puerta de Kiev co instrumento que teñades dispoñible e mandado por wetransfer ata o 09 
xuño

Teoría
Peza do romanticismo/ nacionalismo ruso
Cuestionario 5 Barroco e Clasicismo  para entregar por correo (pdf ou camscanner) a 
jamusiesss@gmail.com  ata ó  16 xuño

audición Recomendar unha peza musical, poñendo o enlace do vídeo, que vos guste pero que tenga 
un significado especial: porque vos produza algunha emoción especial, pola letra, polo que vos 
provoca, porque a poñedes cando estades de baixón ou subidón,.... Poñer as características da táboa 
e brevemente comentar que vos emociona dela ou por que vos chega   data final 20xuño Presentar 
como .pdf ó correo jamusiesss@gmail.com

2020 material quédate en casa segundo X
que está na vosa carpeta do Dropbox
Apertas e #aproveitadeparaaprendercandofiquedesnacasa e 
#desfrutadassaídasconprudenciaeusandoossentidos(menos o tacto)

mailto:jamusiesss@gmail.com

