
MEMORIA 22 de Setembro de 2021

Hora: 10h / 11h / 12h
Lugar: Telemática (https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO)
Asistencia: ás 10h o profesorado de LINGUAXE, ás 12h o profesorado de AGRUPACIÓNS.

-REUNIÓN LINGUAXE MUSICAL.
-Nun intento de concretar contidos por trimestre ou por curso (en cada curso), rematamos por

decidir que era mellor non dar por feito os coñecementos que os nenos teñan, sexa o curso que
sexa. Hai que ter en conta que algúns nenos/as teñen o libro a medias xa que o comezaron no curso
anterior.

-Cada profe encargarase do deseño das sesións dun curso (aínda que todos aportarán para
todos):

-1º: MILI
-2º: MARÍA
-3º: YEYO
-4º: QUIQUE
-5º: SARA E MARGARITA

-Ter en conta as seguintes premisas: entenderemos de 1º a 3º coma un bloque (moi práctico,
incidindo no rítmico e melódico, e sen cerrarnos tanto á etiqueta de 1º ou 2º ou 3º, se non a partir dos
coñecementos e nivel do grupo). A ONDE QUEREMOS CHEGAR NOS 3 PRIMEIROS ANOS? 4º e
5º tomaranse coma outro bloque diferente, onde a estrutura das sesións pode ser diferente dos
cursos anteriores. Hai que tantear tamén as capacidades dos nenos: imitación, improvisación… partir
do son e do ritmo, ver que nocións teñen (ou non teñen) das calidades do son.

-Despois de ter unhas reunións individuais con algúns profes de linguaxe musical
(posteriores ao presente claustro), estableceuse que sería interesante unha estrutura para as sesións
(polo menos de 1º a 3º): a) quecemento vocal (uns 5 minutos), b) imitación rítmica (e posterior
improvisación), c) audición (con proposta de actividades que impliquen movemento), d) canción
(onde se traballarán aspectos da linguaxe musical que precisemos ensinar no grupo en cuestión;
aprenderase sempre de memoria e presentarase a partitura a continuación), e) escritura (adaptada
ao nivel do grupo, dende copiar un fragmento da canción aprendida ata unha escritura que pode
estar ligada á audición, como por exemplo un breve ditado rítmico ou melódico).

-REUNIÓN AGRUPACIÓNS.
-Ante a proposta de diversas datas para actividades coas agrupacións, non se mostran

problemas de cara a facelas ao final do segundo trimestre. Márcanse algunhas datas, pero suxeitas a
cambios chegado o momento. Augusto e Moisés terían menos tempo de música, polo que poderían
anexarse a outro festival, xunto con outros grupos.

-Falamos de diferentes lugares de posibles concertos: na escola de idiomas, ludoteca,
auditorios doutras escolas, Castrelos (ollo co aire libre, algunhas agrupacións non o ven viable),
verbum…

-Ante a presentación do calendario, puntualízase que mellor non cortar as clases tan cedo,
para que decembro non se quede tan curto. Despois de revisalo, as clases cortaranse o día 15 para
todas as materias, excepto música e movemento e instrumento.

-Queda pendente ver as posibilidades que temos con Música e movemento, pois un festival
como tal non é viable, pero pensaremos outros plans (gravación, actividade na escola por grupos
pequenos, …).

Remata o claustro sendo as 13.20h.

https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO

