
8 de Setembro de 2021 ás 10h (TODOS)

Ola a todas e todos. Benvid@s a este novo curso escolar 2021-2022 o cal seguirá a ser un tanto excepcional

debido ao Covid-19, o cal nos obrigará a seguir con protocolos específicos.

Esperamos que co traballo de tod@s poidamos ofrecer un ensino o máis normalizado posible e con garantías.

O equipo directivo está á vosa disposición para calquera dúbida ou cuestión que queirades plantexar así como

para calquera suxerencia ou mellora no referente ao proxecto educativo.

Deixamos de seguido a orde do día da vindeira xuntanza. Botádelle un ollo e pensade en propostas e

aportacións que axuden a desenvolver os puntos propostos.

Moitas grazas.

ORDE DO DÍA

1. COMEZO DO CURSO: 4  DE OUTUBRO
2. PROTOCOLO COVID

a. Música e movemento. Valoración do curso pasado e plantexamento para este.

b. Calendario profesores agrupacións. Organización de quendas do alumnado para as

agrupacións.

c. Mantemento do protocolo COVID do curso pasado. (En canto ás medidas de hixiene e

limpeza).

3. PROBAS DE ACCESO SETEMBRO
a. 16 setembro 18:00 horas.

4. PRAZAS OFERTADAS
a. Listado de prazas ofertadas para os itinerarios. Comprobación de prazas e horarios.

5. TOKAPP: SUBSTITUCIÓN TOKAPP POR WHATSSAP E TELEGRAM

a. Notificacións dende a administración

b. Uso do correo-e para comunicacións.

6. HORARIO PRESENCIAL
a. ATENCIÓN ÁS FAMILIAS EN HORARIO A DEFINIR: do 27 setembro ao 1 outubro.

Ollo co novo alumnado (citalos e explicar antes da semana do comezo se precisan libro,

aconsellalos co instrumento, dúbidas…).

b. Preparación das aulas: revisar marcaxe da aula, revisar material que precisamos, avisar do

que fai falla. DEIXAR AULAS PREPARADAS NA ÚLTIMA SEMANA DE SETEMBRO.

7. IMPLEMENTACIÓN TEMÁTICAS DE CURSO: TRIMESTRAL OU ANUAL
a. Proposta de organizar o traballo trimestral por temáticas, de tal xeito que haxa unha liña

temática que una toda a escola, con especial atención nos festivais.

Para poder levar a cabo esta proposta (que xa se facía na Escola anos atrás) solicitamos a

vosas propostas para os temas a desenvolver.

Comezaríamos esta proposta no segundo trimestre.



8. FOLLAS DE SEGUIMENTO
a. Eliminación de programacións trimestrais, pero cumprimentación obrigatoria das follas de

seguimento onde se reflexará a info que xa ía recollida nas programacións (info do alumnado,

obras a tocar por trimestres, avaliación semanal, observacións no caso de alumnado con

dificultades…).

9. LINGUAXE MUSICAL
a. Proposta de cambio de ensino na linguaxe musical, para elo:

i. Aportación dos profes de instrumento. Que é o que precisamos da linguaxe musical,

(entendéndoa como materia de formación complementaria para as clases de

instrumento).

ii. Propostas de cambio de repertorio de linguaxe musical asociando o material de

agrupacións á linguaxe musical. Vincular tamén ás temáticas.

iii. Libro: si/non. (No caso de que sí, valorar o libro actual, novas propostas).

iv. Organización aulas mensuais.

10. AULA MOODLE.
a. Consenso do uso mínimo a darlle á plataforma (os de instrumento, os de linguaxe…).

11. REDES SOCIAIS / PÁXINAS WEB DE INTERESE.
a. INSTAGRAM:

i. Determinar unha peza, repartila a cada instrumento por frases, gravala e montala.

ii. Videos de aulas.

iii. Establecer unha temática e levar a cabo un formato entrevista (alumno a profe, profe

a alumno, explicacións dos propios alumnos de “como colocar”, “como soplar”...).

iv. Outras propostas. (xogos varios , etc)

b. Páxina web 8notes.com (como páxina complementaria para a busca de repertorio).

12. COÑECE OS INSTRUMENTOS (Música e movemento / Agrupacións infantis)

a. Valorar propostas de  actividades de cara a que os de MeM teñan contacto máis dunha vez

cos instrumentos, entre outras:

i. Visita ás aulas de MeM dos profes de instrumento.

ii. Concertos didácticos a cargo das agrupacións infantís da escola.

iii. Instrumentos menos demandados; campañas de promoción específicas:

1. Iniciación instrumental aos sete anos para aqueles instrumentos nos que

haxa horas libres.

13. MÚSICA DE CÁMARA. (Xabi - Sara)
a. Proposta para establecer un hoario fixo para os alumnos participantes.

b. Molesta Música de cámara para o acceso a Avanzado?

14. AUDICIÓNS TRIMESTRAIS (Xabi).
a. Modelo de audicións final de trimestre. Valoración deste modelo tendo como referencia o

pasado curso.

b. Audición adultos. Valoración das audición de adultos e puntos a mellorar.

http://8notes.com

