
MEMORIA 29 de Setembro de 2021

Hora: 10h
Lugar: Presencial.
Asistencia: TODOS.

-#ANOSAESCOLAMOLA. Exemplos para a temática trimestral: “A nosa escola mola porque na aula
de clarinete montamos pezas de Coldplay”. “A nosa escola mola porque na aula de violín montamos
pezas de Queen”. “A nosa escola mola porque os de música e movemento lle dan a benvida ao
outono con esta canción…”. Pensade en engadirlle un “por que” e respostalo con algo curioso da
vosa aula (pode ser o repertorio que montades, a maneira de explicar/aprender algo, …).

-LINGUAXE MUSICAL.
-Estrutura das sesións de 1º a 3º: quecemento vocal, imitación rítmica (+ improvisación),

canción (memoria e logo partitura), audición e escritura.
-Estrutura das sesións de 4º e 5º: ritmo (polirritmia/percu corporal), entoación (canción

traballada con sílabas rítmicas, por semitonos para non anclarse á tonalidade, partitura para a
lectura) e audición/escritura/xogo (ditados rítmicos, melódicos, conceptos teóricos…).

-FOLLAS DE SEGUIMENTO SEMANAL.
-Cada profesor na súa material escribirá semanalmente o que se fai na aula; é imprescindible

facelo porque se alguén se da de baixa, o profesor substituto saberá a que acollerse nas clases, e
así a súa substitución sexa productiva. Tamén é fundamental facelo a modo de diario ou memoria de
aula, para facer que haxa continuidade de cara aos vindeiros cursos. E non menos imporante, tamén
se cumprimentan estas follas por se os/as pais/nais precisaran saber máis información con respecto
ao seu fillo dentro da dinámica da aula (o recadro de observacións vai ser importantísimo para estes
casos, sobre todo aqueles que teñan dificultades ou que teñan un comportamento inadecuado).

-Nestas follas tamén se avalía semanalmente. Individualmente no caso do alumnado de
instrumento, e grupalmente no caso das materias de grupo, pero sempre tendo en conta que dentro
do grupo hai individualidades, as cales se reflexarán no recadro de observacións. Esta avaliación
servirá logo para a nota xeral da materia que irá reflexada no boletín.

-Estas follas serán revisadas todas as semanas, e en caso de non estar cumprimentadas,
falarase co/a profesor/a en cuestión.

-LISTAXES DE ALUMNADO. Como as matrículas xa se cerraron, xa se poden ver os horarios
definitivos na aplicación www.emmavigo.org/xestion-emmv/ Descargade as listaxes na pestana de
ALUMNOS, a continuación clicade en LISTAXES, ábrese unha lista no apartado XERAR INFORME
POR PROFESOR buscaredes o voso nome e tamén o ano lectivo 21-22. Premer finalmente XERAR
INFORME e xa se vos descarga un documento excel, onde podedes tamén consultar teléfonos e
direccións de correo se o precisárades.

-AVALIACIÓN. Quedouse en que deixaríamos no boletín so un recadro por materia no que se
reflexará a nota xeral. Por tanto se un neno cursa Instrumento, linguaxe e agrupación, terá 3 notas
por trimestre: a de instrumento, a de linguaxe e a de agrupación. Todos aqueles pais que queiran ter
máis información con respecto a unha materia en concreto, poranse en contacto coa escola para que
así, cada profesor poida explicarlle a través das FOLLAS DE SEGUIMENTO o seu día a día na aula
con máis detalle (insistimos na importancia da cumprimentación deste seguimento e semanal, e
especialmente no recadro de OBSERVACIÓNS).
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-MÚSICA DE CÁMARA. Tarefa: preguntar na primeira semana de clase, que alumnos dos que temos
os martes, poderían acudir a un ou dous ensaios mensuais en horario de 18h a 19h (non sería todas
as semanas, nin a hora completa, levarían un planing onde verían cando lles corresponde a cada un
a súa clase/ensaio).

-MÚSICA E MOVEMENTO. Non se pode facer un festival como tal, pero sí que poderíamos ver a
maneira de xuntar diferentes grupos, onde música e movemento estivese integrado, ou ben organizar
unha sesión similar a “PORTAS ABERTAS”, no auditorio municipal, para que os pais/nais poidesen
acudir de público (segundo aforo), e visen a dinámica de aula, previamente planeada polas mestras
(conto, ritmograma, audición, movemento...a seleccionar polas profes). Será unha idea que se vaia
madurando ao longo das semanas, en función do que vexan que vai funcionando na aula; ao longo
das semanas, pódese ir creando material audiovisual (fotos, e algún vídeo) de pequenos fragmentos
de actividades da aula, e así ter material para unha montaxe que se poidese mostrar nas redes e aos
pais/nais no caso de non poder realizarse nin festival, nin día de portas abertas no auditorio
municipal.

Remata o claustro sendo as 11.30h.
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