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Mércores 11 de decembro 2019 

Todos ás 10.00h 
 

 10:00h  avaliación menos os profesores de Música e Movemento que non 

imparten materias grupais. 

Importante: 
 A semana do 16 ao 20 de decembro deixarlle a Xavi o repertorio de pianista 

acompañante do 2º trimestre. Ensaio unha hora antes de cada audición. 

 Suspension xavi clases  polas  audicións de adultos: 

 Luns 16 de decembro suspensión das clases de piano a partir das 
19.00h 

 Martes 17 de decembro suspensión das clases de piano de 20.00 
a 22.00H 

 O mércores 11 de decembro data límite para anotar os alumnos que toca na 
audición de adultos. 

 Cambio de clases esta semana polas audicións: 

 Canto Quique ás 16.00h cambio para aula 13. 

 Coro xuvenil  Quique ás 18.00h cambio  para aula13. 

 Linguaxe musical 3º Yeyo ás 18.00h cambio para aula 32. 

 Frauta Estefanía ás 18.00h cambio para aula15. 

 Concerto dos coros na escola o mércores 18 de decembro ás 19.00h: 

 Suspensión das clases de Quique e Estefanía dende ás 18.00??. 

 De 19.00h a 20.00h todas as clases da escola se suspenderán 
para que vaiamos cos nosos alumnos a escoitar este concerto. O 
rematar o concerto as clases se reanudarán. 

 As clases as pecharemos cada profe durante o concerto. 

 Recordo que hai unha pestana dentro da paxina web “dentro da escola” para 
uso exclusivo do profesorado onde se colgan as convocatorias das reunións, as 
audicións, os horarios de música de cámara. Recordo contrasinal 
esmuvigo2019. 

 Nas audicións do 2º trimestre imos ter unha plantilla que está a elaborar Oscar 
para facilitar a elaboración do programa de man das nosas audicións 
individuais. Todos os que a queirades utilizar estará subida a páxina web na 
pestana que pon dentro da escola. 

 Tokkap.  

 Por favor, cada profe que comprobe que ten todos os  alumnos 
no grupo de tokkap xa que hai fallos. 

 Cando enviamos un tokkap para os noso alumnos menores de 
idade, na pestana que pon envío elexir enviar a representantes 
para que así lle chegue aos dous titores. 



 

 

 Tarefas para o festival do xoves 19 de decembro: 

 16.00 marcase esceario 

 16.15 ensaio dos profes que tocan co alumnado de música e 
movemento: Xavi, Estefania, Oscar, Augusto,Margarita. 

 Profes que axuden a coidar aos alumnos de música e 
movemento: Rubén Guitarra, Agueda. 

 Profe que saque fotos e grave audio a alumnado de música e 
movemento: yeyo 

 Profe que grave as agrupacions grandes: Oscar 

 Presentador: Clotilde 

 Profes que axuden no esceario: todos os que están tocando e os 
profes das formacións. 

NECESITO ESTA SEMANA MATERIAL E REPERTORIO DAS AGRUPACIÓNS E 
REPERTORIO 


