
15 de Setembro de 2021
CLAUSTRO TELEMÁTICO (POR JITSI)

Ás 10h AGRUPACIÓNS (Augusto, Cloti, María, Moisés, Quique, Saúl, Yeyo)

Ás 11h LINGUAXE MUSICAL (Margarita, María, Mili, Quique, Sara, Yeyo)

ORDE DO DÍA

(A LER POLOS/AS CONVOCADOS/AS E NON CONVOCADOS PARA A REUNIÓN).

1. LINK PARA TODOS OS CLAUSTROS TELEMÁTICOS: https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO.
Se entrades dende o PC, con clicar neste enlace xa vai directamente á videochamada. Dende o móbil,

hai que descargar a aplicación de JITSI, e introducir a contrasinal CLAUSTROEMMVIGO.

2. PROBAS SETEMBRO. Lembramos que esta semana comezan as probas para cursos diferentes a

primeiro. Enviarei aos profesores implicados (noutro correo diferente) a información sobre horario, aula

e listaxe dos inscritos. O mesmo día da proba, recolleredes as actas en secretaría, e ao rematar

entregádelas de novo a Jorge.

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

aquilo que falamos no claustro do mércores 8.

4. ÚLTIMA SEMANA DE SETEMBRO. Lembro que na última semana de setembro acudiremos todos os

días que habitualmente damos clase, pero na franxa horaria de 17h a 19h. Como xa tedes unha listaxe

dos que xa se matricularon ata a semana pasada, podedes ir concertando reunións para esa semana

se o precisades (especialmente co alumnado novo, tratando de que queden resoltas todas as dúbidas

que poidan ter antes da primeira clase; se vós desexades contactar con algún pai/nai ou alumno/a

podedes facelo tamén durante esa semana dende a Escola). Esa semana tamén a adicaremos a

revisar o material das aulas (atriles, equipos de son…, comunicando todo o que falta) e corrixir as

marcaxes do chan (xa vos indicaremos cales son as aulas afectadas).

5. PROFES INTERESADOS EN XUNTAR ALUMNOS/AS DE CARA ÁS AUDICIÓNS. Se xa hai algún/ha

profe interesado/a en que un/ha alumno/ha seu faga conxunto con outros/as alumnos/as, pode poñerse

en contacto con nós, para ir pensando repertorio, incluso reunirnos e xerar unha lista de pezas entre

os/as implicados/as.

https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO


6. PÁXINA WEB DE REPERTORIO. Na reunión falamos da páxina https://www.8notes.com/ Botádelle un

ollo, para saber quenes estades interesados/as e ver se creamos unha conta dende a Escola. Tedes na

memoria do claustro anterior as páxinas restantes das que se falaron, por se houbese que valorar

algunha delas.

7. AGRUPACIÓNS. No claustro das 10h, reunirémonos cos/as profesores/as de agrupacións. Trataremos

a ratio das aulas (quen precisa desdobrar e quen non), e por tanto quen precisa facer calendario

quincenal. Falaremos tamén de propostas de cara a un hipotético festival, e tamén faremos chuvia de

ideas en canto á temática a implementar dende o segundo trimestre, e posible repertorio a incluír.

8. LINGUAXE MUSICAL. No claustro das 11h, reunirémonos cos/as profesores/as de Linguaxe Musical.

Trataremos a grandes rasgos os temas que adiantábamos na reunión da semana pasada.

https://www.8notes.com/

