
13 de Outubro de 2021

ÁS 10h LINGUAXE MUSICAL (María, Mili, Yeyo) TELEMÁTICA.
Ás 12h LINGUAXE MUSICAL (Margarita, Quique, Sara) TELEMÁTICA.

https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO.

Ás 12 h MÚSICA DE CÁMARA (Xavi - a determinar canle con Óscar).

AVISOS!

1. FOTOS. Lembrade os que faltades enviar (ou pedirnos que vola saquemos) unha foto divertida co

instrumento e CON MASCARILLA.

2. #ANOSAESCOLAMOLA. Seleccionade polo menos un alumno (dos que consideredes máis

espontáneos) para gravalo dicindo POR QUE A NOSA ESCOLA MOLA (se é de instrumento, que saia

co instrumento). Logo faremos unha montaxe con todos os vídeos que nos enviedes para subir ás

redes.

3. IMPORTANTE CUMPRIMENTAR AS FOLLAS DE SEGUIMENTO TODAS AS SEMANAS!!! Este

mércores revisarei de novo as follas de seguimento. Tratade de actualizalas todos aqueles que aínda o

tiñades pendente. Se alguén non está seguro de cubrir as follas correctas, que nos avise e

comprobámolo. INTENTADE ENTRAR A CUBRILAS DENDE A WEB DA ESCOLA, ASÍ

ASEGURÁMONOS DE QUE CUBRIDES AS FOLLAS CORRECTAS, E NON UNHA COPIA.

4. PROFES DE AGRUPACIÓNS. Se percibides que algún alumno ten problemas ao interpretar algunha

pasaxe do repertorio que propuxésedes, facédenolo saber aos profes de instrumento para axudarlles

na clase con ditas dificultades.

5. MÚSICA DE CÁMARA. Lembrade preguntar ao alumnado a dispoñibilidade dos martes de 18h a 19h

(ideal tantear a todos aqueles que xa teñan que vir á Escola antes das 18h ou despois das 19h). Se

tedes proposta de alumnado, avisádenos para organizar os ensaios. O alumnado non terá que ir todos

os martes de mes, se non que alternarán cos outros alumnos que participen.

https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO


6. PARTITURA “Dime tu nombre”. Adxuntámosvos no correo da semana pasada unha partitura que nos

compartiron as profes de música e movemento chamada “DIME TU NOMBRE”. Bótadelle un ollo e

tratade de vela con algún alumno que poda tocala (nos instrumentos que sexa factible). Vai en .pdf para

os que vos sirva tal cual está, e tamén en .mid para que o poidades abrir no editor e adaptala.

a. Alguén puido mirala xa cun alumno? Escribídenos e contádenos para ir organizando as

“excursións” á clase de música e movemento, e algunha actividade máis de cara ás redes

sociais.

b. Ao longo deste mes (quen poida facelo xa entre esta semana e a seguinte, que avise) iremos

gravando dita peza os profes (SO EN AUDIO), para así poder pasarlle o material auditivo ás

profes e que os nenos poidan ir traballando co son dos diferentes instrumentos na aula antes

de que vaiamos a visitalos.

7. SAMAÍN. Achégase o Samaín, e na escola queremos celebralo! Para iso, deixarei en conserxería

material impreso para que nos últimos minutos das clases que vós elixades, adornedes co alumnado un

pouquiño a aula e corredores con dita temática. Podedes pedirlles que leven algunha cera de cor

(laranxa, negro…) para pintar algún debuxo que tamén deixarei, ou podedes suxerirlles que debuxen

algo na casa e volo leven co mesmo obxectivo. En linguaxe musical (e nas materias que se

animen/poidan) organizaremos algunha actividade lúdico-musical adicada ao Samaín.

→ IDE BUSCANDO VÓS TAMÉN ALGUNHA IDEA POLAS REDES!!!


