
TRABALLO PARA OS DÍAS EN CASA     #QUÉDATE EN CASA

Saúdo a todos.
TAREFAS PARA TODOS OS ALUMNOS SEMÁN 13-20 ABRIL

1.-TODAS AS TAREFAS ESTÁN NO DROPBOX. ENTRAN POR 
www.dropbox.com  

Só teñen que poñer correo e contraseña (todos aqueles alumnos que ó longo destes anos entraron xa 
nesta ferramenta que en música levamos usando dez anos.

Só téñen que poñer o seu correo  e a súa contraseña, como aparece na foto. (O SEU CORREO NON
O MEU) O correo é mellor que seña de gmail

1 b.-  ( SÓ PARA ALUMNOS QUE NON TEÑAN dropbox ou esqueceran contraseña 
Aqueles alumnos que aínda non contactaran conmigo e teñan que solicitar entrar no dropbox teñen  
que mandarme un correo para que lles invite a entrar no seu curso, porque hai unha carpeta distinta 
por AULA .
Lembrade, para os alumnos que non poden entrar no Dropbox, porque non contactaron conmigo, 
porque esqueceron a súa conta ou contraseña:

1.-   Mandar correo a jamusiesss@gmail.com 
    No correo en ASUNTO poñer curso , letra , nome e apelidos.

2.-   Esperar  a que vos chegue un correo de volta.(Non vou tardar en contestar, se non chega insistir
ou fixarvos en se están ben os datos 
3.-   No correo de volta os pide a IR Á CARPETAde Dropbox. Aceptades e déixavos entrar de 
varias maneiras. Escoller SÓ polo correo. Non ENTRAR POR Google ou Apple .Non é necesario 
descargar o Dropbox.

http://www.dropbox.com/


Ir á carpeta. Se non tíñades dropbox ademáis de correo e contraseña tedes que poñer nome ou nick e
aceptar. Nunca entramos por google ou apple ,e o correo usado mellor é que sexa só para o instituto 
e de gmail. Con icloud as veces hai problemas. Se tendes conta de icloud igual vos axuda entrar por 
Apple,)

https://youtu.be/Pzt9EWfI88c   Video de uso o Dropbox

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. 

Cada tarefa ven con data de entrega, modo de entrega.  
Hai videos explicando pasos, como nomear, enviar, e ensaiar. Mirádeos antes de preguntar dúbidas.
Dúbidas www.jamusiesss.com

ESTA SEMÁN 13-20 abrilHAI QUE PRESENTAR:(resto de semáns haberá documento novo no 
Dropbox coas tarefas e explicacións necesarias)

Obradoiro DE PRIMEIRO :  UN VÍDEO MANDADO POR wetransfer. Que está explicado no
 documento semanal
2020 material quédate en casa primeiro5, que está no Dropbox
 e recuperar traballos non presentados antes das vacacións.
www.dropbox.com
https://youtu.be/Qplh0jh2pxQ   ver como  entrar no dropbox si xa contactachedes conmigo está 
explicado arriba

SEGUNDO 
 TEORÍA 2 partituras con compases distintos feitas no Musescore
https://musescore.org/es/download
Entregar partitura en formato musescore e tamén en .pdf  NA CARPETA DE DROPBOX de subir 
nota

PRÁCTICA   Mandar 2 videos a través de wetransfer con pulso, letra e con instrumento (frauta ou 
outro instrumento compatible se tedes) e co acompañamento que tendes no Dropbox. Carpeta de 
partituras. No dropbox tedes o documento explicativo. Cada exercicio ten nome, data e como 
envialo. Partitura  Danza Checa  (videos explicativos no Dropbox)na carpeta de VIDEOS 
EXPLICATIVOS

RECUPERACIÓN das actividades non presentadas antes de vacacións. 
Todo explicado no documento 
2020 material quédate en casa segundo4   que cada semán subo ó Dropbox

https://musescore.org/es/download
https://youtu.be/Qplh0jh2pxQ
http://www.dropbox.com/
http://www.jamusiesss.com/
https://youtu.be/Pzt9EWfI88c


TERCEIRO

TEORÍA Ler tema da música trobadoresca. Poñer na táboa dos estilos musicais todas as 
características da música trobadoresca
Nunha segunda táboa contestar as preguntas dun cuestionario sobre unhas audicións que se atopará 
no Dropbox e enviar foto á carpeta de subir nota.

PRÁCTICA   Mandar 2 videos a través de wetransfer con pulso, letra e con instrumento (frauta ou 
outro instrumento compatible se tedes) e co acompañamento que tendes no Dropbox. Carpeta de 
partituras. No dropbox tedes o documento explicativo. Cada exercicio ten nome, data e como 
envialo
Partitura a elexir entre a saeta e o halleluyah

Explicacións no documento
2020 material quédate en casa terceiro4
que está na vosa carpeta do Dropbox


