
MEMORIA 8 de Setembro de 2021

Hora: 10h.
Lugar: Auditorio da Escola.
Asistencia: todo o profesorado (os dous últimos puntos foron tratados so con Xavi e Sara).

-MÚSICA E MOVEMENTO.
-Mantéñense as clases para so un día, contando co protocolo Covid do curso pasado

(barallar a posibilidade de baixar a 1,20m).
-Proporemos unha reunión cos pais/nais do novo alumnado de Mem para consensuar o uso

da mascarilla na aula (o ano pasado decidiron usala). Estarán presentes a mestra de Mem 1 (Mili)
xunto cos pais/nais. Enviaremos aviso para concertala na última semana de Setembro.

-CALENDARIOS AGRUPACIÓNS.
Enviaremos calendario para que a continuación, os profes de agrupacións deseñen o calendario
trimestral por quincenas; OLLO! Que se fixen en que todos os grupos teñan o mesmo número de
clases (coidado cos festivos).

-PROTOCOLO COVID
Mantense o protocolo do curso pasado, ata que recibamos novas noticias oficiais por parte dos
conservatorios/outras escolas de música, e sempre con atención a novos protocolos para ensinanzas
de réxime especial, bandas e orquestras… Valorar a baixada a 1,20 m e a ventilación.

-PROBAS DE ACCESO A SETEMBRO
Pendente enviar aos profes listaxes, horarios e aulas para o desenvolvemento das probas. As actas
recólleas cada profe ese mesmo día, estarán impresas (pedirllas a Jorge). Jorge tamén terá toda a
info por se o alumnado preguntase.

-TOKAPP.
Todos dacordo en eliminar o tokapp. Ter en conta antes de eliminalo, enviar último aviso de cambio a
whatsapp. Quedouse en comprar un terminal/tarxeta e instalar whatsapp e telegram de empresa,
acordando todos ser o medio máis práctico e inmediato. Probar polo menos este trimestre a ver se
funciona.

-HORARIO PRESENCIAL ÚLTIMA SEMANA SETEMBRO
-Todos os profesores iremos na última semana de Setembro os días que nos corresponde

pero so dúas horas de xornada laboral, destinadas a reunións con familias se o precisamos,
chamadas a alumnado (recordatorios, material…), ver que teñamos a aula provista do material
necesario (atriles, equipo de música…).

-Nesta semana serán as reunións de música e movemento (consenso uso mascarilla) e
tamén a de Danza impartida por María, para explicarlles aos pais o funcionamento
relacionado co protocolo Covid.

-TEMÁTICA DE CURSO
-Xavi propón que todos os profes de instrumento fagamos unha listaxe do repertorio, que

vexamos se hai coincidencias para poder preparar repertorio común e así xuntar ao alumnado de
cara ás audicións. (Enviaremos aviso para que, todos aqueles que esteñan interesados en xuntar
alumnos de cara ás audicións contacten e se poñan dacordo no repertorio).



-Temáticas posibles: cine, videoxogos, cidade. María propón que sexa extramusical porque
así condicionará menos, e non nos cerramos en canto a repertorio.

-O primeiro será facer unha reunión cos mestres de agrupación para elixir unha temática e a
partires dela, un repertorio que poida ir ben (podemos ver que repertorio tiñan pensado para este
ano, e igual aproveitalo creando unha temática a partires del).

-FOLLAS DE SEGUIMENTO
-Nelas escribiremos a programación trimestral, info dos alumnos, aquelas dificultades que se

mencionaban nas reunións de avaliación… serán revisadas semanal e/ou quincenalmente. É
importante telas actualizadas.

-As de instrumento poden quedar como estaban o ano pasado, pero ás demáis (linguaxe,
colectivas en xeral) hai que darlles unha volta e crear un novo modelo.

-LINGUAXE MUSICAL
-Concluimos que nos primeiros cursos fai falla máis traballo rítmico-melódico e non é precisa

a teoría. Concretaremos unha reunión por cursos, onde se proporá unha nova liña de traballo, para
incidir máis no anteriormente dito, e tamén para buscar homoxeneidade nos grupos usando os
mesmos recursos e material.

-Algúns profes comentan que se teña en conta o espazo, xa que as aulas son pequenas para
intervir como na aula 13 (que sería a ideal para estas materias).

-Falouse de agrupar (nun futuro) a linguaxe por bloques ou grupos, onde o alumnado, se non
superase o nivel poidese quedarse nese “bloque” (isto esixe que cada ano se cambien os recursos
en cada nivel).

-Os profes de instrumento suxiren que en linguaxe se traballe a partires de pezas que o
alumnado toca na aula de instrumento, crear un maior vínculo e motivación.

-AULA MOODLE
-Augusto e Xavi son os únicos que o usarán dende o inicio das clases.
-Temos que decidir que facer no caso de confinamento, pois implicaría matricular aos

alumnos, e hai profes con moito alumnado que terían que anticiparse a esa situación.

-REDES SOCIAIS / PÁXINAS WEB DE INTERESE
-En instagram seguiremos na mesma liña (Xavi comentou a posibilidade de que os de novas

tecnoloxías se encargasen dalgunha cousiña de montaxe, gravación, son…)
-Páxinas web de interese: ademáis de 8notes.com, falouse de MUSESCORE, CIFRACLUB,

EREALPRO, SCRIBD.

-MÚSICA DE CÁMARA
-Xavi sería o profe de música de cámara. Martes de 18h a 19h (tería tamén dispoñible a

seguinte hora, de 19h a 20h).
-Non entorpece música de cámara na proba de acceso (preguntouse por ver se o

centrábamos so nos dous últimos cursos, para que en 6º se centrasen so na proba).

-AUDICIÓNS TRIMESTRAIS
-Seguimos co formato de audicións concentradas na última semana do trimestre.
-Ver a posibilidade de repartir os instrumentos para pianista acompañante (por exemplo, que

en cada trimestre so cinco poidan enviar repertorio a Xavi).

Remata o claustro, sendo as 13h.


