
 

 

Reunión todos o mércores 21 de outubro ás 10.00h 

 

Coa finalidade de organizar actividades e novas propostas en base á nova 

situación xerada pola Covid 19, vos proñemos diferentes propostas de 

cara á consensuar a súa posta en marcha neste curso. 

 

Proposta Audicións 

Temos 3 posibilidades: 

1. Co alumnado máis novo, Xavi pode gravar o acompañamento do repertorio con piano 

para que con esta base poidan preparar esta peza e logo gravala o titor na aula. 

2. Facer unha audición no auditorio só co alumnado e gravala para logo subila á galería 

virtual.  

Días dispoñibles auditorio: 

-martes 18.00-200 con piano 

-mércores de 20.00- 22.000 sen piano, 

-venres  19.00-21.00) sen piano 

3. Co alumnado con máis nivel e no horario de pianista acompañante facer unha 

gravación das pezas traballadas. Esta gravación no horario do martes pode facerse no 

auditorio ( de 18:00 A 20:00h.) 

4. Audicións ao aire libre de cara a primaveira. 

Temos que decidir que se vai subir á Galería. 

Instagram 

Co alumnado: Realización de vídeos curtos (15’) cunha temática mensual ou quincenal 

proposta. Cada día subiranse 2 vídeos para amosar o traballo da escola ás familias. 

Co profesorado: Realización de vídeos presentación de profes (moi curtiños 15’), algo 

que se faga na aula: montaxe da caña, colación do instrumento, colocar unha 

corda,etc. 

 



 

Mailchimp 

Aplicación para poder enviar de forma masiva contidos a modo de revista ou folleto. A 

través de correo electrónico 

 

Calendario Google 

Na Aula Virtual do Profesorado, engadiranse os avisos e informacións importantes. 

Haberá un calendario onde se anoten as datas de entrega de documentación, 

avaliacións, etc.. 

Aula virtual 

Comentar novo alumnado que se inscriban na aula virtual. 

Actualización do Blog de cada profesor.  

Para poder  subir audios , enlaces, algún vídeos orientativo das súas pezas partituras 

para descargar,etc... 

Proposta de folla avaliación e seguimento do alumnado 

Folla de avaliación por alumnado. A través de un modelo que estará na páxina web, no 

apartado de profesorado, cubrir os datos do alumnado, faltas e contidos traballados 

cada semana. 

 

Prorposta de folla de seguimento do grupo 
Folla de seguimento do grupo.  A través de un modelo que estará na páxina web, no 

apartado de profesorado , cubrir materia e hora do grupo, nome de todos os alumnos. 

Cubrir semanalmente o traballado cada clase. 

 
 

  

 

 

 


