
MEMORIA 15 de Setembro de 2021

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

-REUNIÓN AGRUPACIÓNS.
-No primeiro trimestre buscaremos unha temática xeral; os que teñan xa programadas unhas

pezas aproveitaranas vendo como fiar esta temática que se elixa, e os que aínda non teñan
programado, elexirán repertorio en base a dita temática.

-Para o segundo trimestre a temática será GALICIA. Cada aula pode levar a cabo unha
subtemática (música celta, folk, …).

-Con respecto ás quendas nas agrupacións, finalmente so terán que alternar quincenalmente
algúns coros. En orquesta Óscar farase cargo da metade do alumnado na aula 1, e Yeyo
seguramente arranxe utilizando o auditorio.

-Saúl cambiará da aula 15 ao auditorio para dar combo con máis espazo.
-Saúl propón que se fagan gravacións (falar con Xavi desta idea).
-Outras ideas: podcast, flashmob/videoclip, radio.

-REUNIÓN LINGUAXE MUSICAL.
-Proposta de linguaxe musical 3 sesións LM + 1 libre/lúdica/conmemorativa (VER

DOCUMENTO “exemplo proposta linguaxe”). Todos dacordo.
-Faremos unha reunión antes das primeiras semanas de mes para deseñar as 3 primeiras

sesións, e logo unha reunión antes da última semana de mes para elaborar a sesión libre (xogo
musical ou conmemoración).

-Para crear máis vínculo co instrumento, podemos escoller repertorio das listaxes que nos
pasen os profes de instrumento, ou ben seleccionar pezas/cancións que nos vaian ben para traballar
os contidos que correspondan, e ver que profes poden levalas a cabo na súa aula e en que nivel.

-Cando se implemente a temática, seguirase dita temática na programación das sesións
trimestrais.

-Partiremos da selección dunha ou varias pezas/cancións, e o traballo da linguaxe musical
xirará en torno a elas (audicións, ditados, solfexo, entoación, ritmo, movemento…).

-Os/as nenos/as precisarán levar unha libreta de pentagramas, lapis e goma, e nós
proporcionarémoslles as partituras/fichas. Proponse que deixen o material na clase, ou ben nun
sobre plástico, ou en bandexas de cores. Para iso, habería que ver o espazo das estanterías xa
existentes, e no caso de que non chegase, a opción de mercar estantes para as aulas nas que se
vaian dar as linguaxes (OLLO auditorio e aula 1, buscar ubicación para estantes).

-4º e 5º terán un enfoque diferente a 1º, 2º e 3º. Os contidos destes cursos, especialmente os
de 5º, teñen que ter en conta e estar orientados á materia de 6º (Harmonía). Non obstante, no
tocante á estrutura de sesións, seguirán o modelo visto para os primeiros cursos (3+1).

-Adultos: temos que propor unha reunión onde aclaremos o seu funcionamento (cantos anos
poden estar os alumnos en cada nivel, cando promocionan ao seguinte e cando non,...). Sara
comentou que usou un libro que lle funciona (ver se o hai por niveis, e se serve tanto para iniciación
como para o último curso).

-AVALIACIÓN: o exemplo de folla de seguimento que ensinamos adáptase á avaliación que
se vai a facer grupalmente. Teremos que ver os ítems á avaliar, e consensuar se utilizamos os
propostos para o boletín, ou adoptamos uns novos criterios. En xeral a sensación é que a nota que
máis importa é a xeral/final, polo que teremos que darlle unha volta, para que sexa realista e
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coherente co que se vai levar a cabo na aula. Importante cubrir as observacións, sobre todo se hai
alumnado con dificultades ou algunha situación problemática, para non agardar á reunión de
avaliación, e que, tanto a dirección como as familias, teñamos constancia.

MINIREUNIÓN MÚSICA E MOVEMENTO / DANZA E EXPRESIÓN CORPORAL (so con María e
Mili).

-Aclaramos os horarios de Música e movemento. Quedarán coma o ano pasado (so un día,
no cal se agrupan as dúas sesións, quedando un total de 1h 15’ por grupo, e os últimos 15’ de
ventilación). Enviaremos aviso ás familias para que lembren horario e tamén o uso da mascarilla.
Todos aqueles que teñan dúbida, terán unha reunión o venres 1 ás 17h na Escola (so unha persoa
por neno).

-Danza e expresión corporal: haberá reunión para os inscritos o mércores 29 ás 17h, onde
María explicará aos/ás pais/nais o desenvolvemento e medidas de seguridade Covid das sesións.

Remata o claustro, sendo as 13.45h.


