
29 de Setembro de 2021
CLAUSTRO PRESENCIAL (AUDITORIO DA ESCOLA)

Ás 10h TODOS

(ao final da reunión quedarán María e Mili para reunión de MEM)

AVISOS E ORDE DO DÍA!

1. MEMORIA DO ÚLTIMO CLAUSTRO. Adxunto neste mesmo correo a memoria redactada de todo

aquilo que falamos no claustro do mércores 22/09/21.

2. ÚLTIMA SEMANA DE SETEMBRO. Nesta semana previa ao comezo de clases, acudiremos todos os

días que habitualmente damos clase, pero na franxa horaria de 17h a 19h. (Tarefas: concertar reunións

ou ben facer chamadas a todos aqueles/as pais/nais aos que precisades dar aviso, atender dúbidas,

revisar material da aula…). Para esa semana hai concertadas dúas reunións para as familias (se

alguén precisa enviar aviso para concertar reunión de materia gurpal, que nolo diga):

-Danza e expresión corporal: mércores 29 de Setembro  ás 17h.

-Música e movemento (so no caso de dúbidas): venres 1 de Outubro ás 17h.

3. #ANOSAESCOLAMOLA. Ideas e resolución de dúbidas para levar a cabo a temática nas diferentes

materias.

4. LINGUAXE MUSICAL. Breve explicación da nova estrutura das sesións.

5. FOLLAS DE SEGUIMENTO. Antes do 1 de outubro, todo o profesorado ten que cumprimentar as follas

de seguimento, detallando todo aquilo que recolliamos nas programacións (nome do alumnado, nivel,

instrumento, repertorio, libros que usamos, …). Os profes de instrumento e de agrupación seguiremos

utilizando o modelo do ano pasado; os profes de música e movemento, linguaxe e materias grupais en

xeral usarán o novo modelo de follas de avaliación que xa tedes nas carpetas (se impartides máis

dunha grupal, tedes que duplicar ese documento). Lembrade que estas follas teñen que estar

actualizadas todas as semanas a partires do 4 de outubro: serán revisadas semanal ou

quincenalmente.



SERÍA INTERESANTE APROVEITAR ESTA SEMANA NA QUE ESTAMOS TODOS PRESENCIALMENTE

PARA RESOLVER DÚBIDAS DE CUMPRIMENTACIÓN DE FOLLAS DE AVALIACIÓN E USO EN XERAL DO

GOOGLE DRIVE!

6. LISTAXES DE ALUMNADO. Podedes sacar as listaxes de alumnado matriculado en

www.emmavigo.org/xestion-emmv/
-ALUMNOS

- LISTAXES

- XERAR INFORME PROFESOR (O VOSO NOME E ANO LECTIVO 2021-2022)

→ se tedes algún problema, avisádenos!

7. AVALIACIÓN. Explicación da nova proposta de avaliación.

8. MÚSICA DE CÁMARA. Propostas de alumnado segundo dispoñibilidade.

9. MÚSICA E MOVEMENTO (opcións para día de festival, follas avaliación e ítems boletín). (SO MARÍA E
MILI).

http://www.emmavigo.org/xestion-emmv/

