
 

 

 
O Concello está a solicitar todas as semanas   un informe da actividade Online 
pedindo a evolución da páxina web para constatar o impacto que a posta en 
marcha das aulas virtuais está a producir no alumnado  e a opinión das familias.   
Dende dirección estivemos a traballar para poder conseguir a información que se 
nos pide trasladando todas as ideas ao profesorado.  
 

*Blogs: Importante que o contido dos blogs se vaia renovando e que todo o 

profesorado suba material tanto de instrumento como das complementarias. Isto 
é moi importante, como xa dixemos antes porque é a maneira de xustificar que 
seguimos traballando e que efectivamente a escola sigue activa. 
Historial do blog. 

 
*Páxina web da escola: Comunicarlle a os pais que todas as semanas 

entren na web da escola. Óscar puxo un contador de visitas que vai ser moi 
importante de cara ao Concello para que quede reflectido que o noso alumnado 
sigue en contacto ca escola accedendo a páxina web. Importante que saiban que o 
contador é unha maneira de que o concello saiba que a escola sigue traballando e 
así se poidan manter as clases. 
 

*Enquisa: Elaborouse unha pequena enquisa  sobre o impacto das clases 

online. Estará na páxina web e dende dirección se lle enviará un enlace por tokkap 
para que os pais cubran e así nos ter unha valoración para despois enviar ao 
Concello. Vai ser moi importante que lle fagamos saber que para a escola é 
importante que cubran a enquisa. 
 

  *Galería virtual: Todos os que teñades algunha montaxe de vídeos ou fotos  

dos voso alumnos ver si é posible colgala na páxina web da escola. 
 
 
 

 
 

De cara ao  Concello 

 

 Reunión mércores 15 de                                                    
abril ás 10.00h 



 
 
 
 

*Audicións: Cada profesor de instrumento se marcará unha ou varias datas 

para facer as audicións. Serán a finais de maio ou principios de xuño. Avisará con 
antelación ao alumnado  e pais,   e  enviará ao correo de xefatura as datas 
escollidas antes do 30 de abril, para así poder elaborar calendario de audicións de 
cara ao Concello. 
A maiores podemos seguir facendo outras actividades que se nos vaian ocorrendo. 

*Acceso Avanzado: A data para facer os exames serán en xuño. O día exacto  

depende un pouco da evolución da crise na que nos atopamos e nas directrices que 
nos marque o Concello. Polo momento aínda non sabemos se vai ser presencial ou 
de forma virtual. Se manteñen as tres obras pero sen ser obrigatorio tocar de 
memoria. 

*Coñece os instrumentos: Despois da elaboración dos vídeos por parte do 

profesorado marcaremos dúas semanas na que o alumnado de Música e 
movemento 4 poderá solicitar unha titoría cos mestres de instrumento. As dúas 
semanas de titorías serán do 11 ao 22 de maio a través dunha plataforma virtual  
que se chama Jitsi.  Antes do 30 de abril necesito que me enviedes a xefatura o 
horario (30’) que teredes dispoñible de titoría para atender a os pais de Música e 
Movemento 4. 

*Notas do segundo trimestre: É importante que os que faltades por 

poñer as notas o fagades esta semana. Cada profe de instrumento pode ver as 
notas das demais materias pinchando no apelido do alumno. Non imos facer 
avaliación pero o que sí e que si hai algunha nota dalgunha materia que ao profesor 
titor non lle cadre que se poña en contacto co mestre que imparte a materia. Non 
entregaremos notas en este 2º trimestre  dado que a nosa actividade non é un 
ensino regrado decidimos flexibilizar o sistema de avaliación dadas estas 
circunstancias excepcionais 

*Obradoiro  de instrumentos:  debido a esta situación na que estamos o 

taller  que se ía facer no terceiro trimestre con algúns instrumentos (trompeta, 
trombón, tuba, violonchelo)  queda suspendido xa que a idea era que os rapaces 
tiveran pequenas clases con instrumento. 
 

*Alumnado que non están a recibir clases virtuais de 
instrumento: Aquel  alumnado que non respondeu ao tokkap ou  em@il e non  

temos noticias dende a suspensión de clases creemos que   se lle debe chamar para 
ofrecerlle a clase virtual. 

*Correo da escola:  É moi importante  que semanalmente entredes no correo 

da escola. 

*Diplomas de 6º  e 8º: O alumnado matriculado en estes cursos recolleran 

os diplomas no mes de setembro. 

 

 

Proposta de como se vai a desenrolar o terceiro 
trimestre na EMMV. 

 



 

 

 

 

*Instrumento: para a avaliar o 3º trimestre pensamos en valorar  a audición 

ou audicións que se fagan  e o  traballo na preparación das clases. A maiores 
poden enviar audios ou vídeos que contará tamén para a avaliación. 
 

*Clases grupais:  para avaliar estas clases a idea e que o profesorado que 

imparte clases grupais manden ao alumnado unha ou dúas obras no inicio de 
trimestre con un midi ou vídeo para facilitarlle o estudio e a finais de maio o 
alumnado lle envíe  ao profesor unha gravación con un anaco da obra. A maiores 
poderán conectarse co profesor por skype para ver dúbidas. 

*Linguaxe musical: Ca carga lectiva que van ter do colexio pensamos que 

en esta materia se lle envíe traballo cada dúas semanas. A maiores terán dúas 
clases virtuais ao mes para poder corrixir as tarefas enviadas. O profesorado fará 
un calendario das  clases para todo o trimestre e llo enviará a seu alumnado a 
través do tokkap e ao correo de xefatura.  O horario e día o marcará cada profesor. 
A duración destas clases será de 30’ aproximadamente. As plataformas suxeridas 
serán google classroom e Jipsi. Esta última é unha plataforma que permite dar 
clases a moitos usuarios a vez e seu uso é moi simple.  Valorar a participación. 

Valorar a participación do alumnado na conexión e no traballo  de estas clases.  

*Musica e Movemento: como traballo complementario ao traballo que se 

colga no blog cada mestre dará dúas clases virtuais ao mes. Se fará unha clase 

conxunta para Música e Movemento 1 e 2 e outra conxunta para movemento 3 e 

4. A plataforma a usar sería Jitsi. Serán as mestres que farán un calendario cos días 

e horas e se lle fará saber ao alumnado a través do tokkap e tamén ao correo de 

xefatura.  

 

Para as clases conxuntas é necesario que anotedes canta xente se conecta en cada 

sesión. 
 
 

Proposta de avaliación 

 


