
20 de Outubro de 2021

ÁS 10h CONCERTOS DIDÁCTICOS - PRESENCIAL
(iremos todos excepto Saúl, Xavi, Quique, Moisés, Aníbal e Yeyo)

Ás 11h LINGUAXE MUSICAL (De 1º a 5º) PRESENCIAL.
(Margarita, María, Mili, Quique, Sara, Yeyo).

AVISOS!

1. ATENCIÓN!!! NOVAS NORMAS COVID PARA ESCOLAS DE MÚSICA E DANZA!!!
a. “Os establecementos de arte dramática, música, danza e deportes poderán desenvolver

a súa actividade con contacto físico”.

→ POR TANTO, XA SE PODEN ORGANIZAR ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTACTO

FÍSICO, PERO AO REMATALAS, VOLVERASE Á DISTANCIA DE SEGURIDADE.

2. AUDIOS “DIME TU NOMBRE”: lembrade os profes de instrumento gravar (en audio) a peza de “DIME

TU NOMBRE”. Cando a teñades, enviádenola (da maneira que vos sexa máis cómodo). Lembrade
tamén ilas mirando con algún alumno para cando as profes de música e movemento precisen
que baixemos á aula a tocar e ensinarlles os instrumentos!

3. #ANOSAESCOLAMOLA. Seleccionade polo menos un alumno (dos que consideredes máis

espontáneos) para gravalo dicindo POR QUE A NOSA ESCOLA MOLA (se é de instrumento, que saia

co instrumento). Logo faremos unha montaxe con todos os vídeos que nos enviedes para subir ás

redes.

4. ALUMNOS CON FALTAS. Revisando as follas de seguimento vin que xa tedes alumnos que a estas

alturas teñen dúas faltas. Comprobaremos se, no caso de linguaxe, están indo a outro grupo, para que

así lles quitedes a falta. En instrumento estade atentos por se seguen acumulando faltas para informar

ás familias.

5. FOLLAS DE SEGUIMENTO: aviseivos individualmente cando non entendía algunha cousiña, ou cando

faltaba algo. Xa vin que fústedes actualizando. Seguirei revisando semanalmente, pero porfa, tratade

de telas en orde, se non é no mesmo día da clase, nos seguintes ou o fin de semana. GRACIAS!



6. PROFES DE INSTRUMENTO:
a. ENSINAMOS AO ALUMNADO A MONTAR UN ATRIL. adicádelle un ratiño nas vindeiras

sesións de instrumento, a ensinarlles aos alumnos a montar un atril, especialmente de 1º a 4º,

pois en banda infantil precisan axilidade con este tema para non perder moito tempo de

ensaio.

b. AXUDAMOS COAS PEZAS DAS AGRUPACIÓNS. Pedídelles aos alumnos que leven sempre

á aula de instrumento as partituras de banda, orquestra… e así podemos adicarlle un tempo

da sesión a resolver pasaxes nos que teñen dificultade.

c. COMPLEMENTAMOS A CLASE DE LINGUAXE MUSICAL: pulso, acento, ritmo, compás.
Nas clases de Linguaxe notamos que hai moita dúbida con respecto aos termos anteriormente

mencionados. Non precisamos que se chapen teoría ningunha, pero sí que os entendan a

todos os niveis. Na clase de linguaxe faise con movemento, audición, … na clase de

instrumento incidiremos tamén neles para que os comprendan tocando.

7. SAMAÍN. Pedídelle aos nenos que traian debuxos con temática Halloween/Samaín musical para

adornar a aula. Están en secretaría tamén os debuxos para que pinten os máis peques, co mesmo

obxectivo. Cando teñades a aula xa decorada, sacade fotos para logo facer montaxe para as redes

sociais.


