
6 de Outubro de 2021
NON HAI CLAUSTRO

(pode que os profes de linguaxe musical concertemos

algunha reunión ao longo da semana se a necesitásemos)

AVISOS!

1. MEMORIA DO ÚLTIMO CLAUSTRO. Adxunto neste mesmo correo a memoria redactada de todo

aquilo que falamos no claustro do mércores 29/09/21.

2. FOTOS. Como xa vos dixemos, faremos unha foto divertida co instrumento e CON MASCARILLA.

Podedes facela na casa e enviárnola, ou na escola (nese caso, preguntádenos para acordar un oco

libre, sexa con nós ou con algún/ha compañeiro/a).

3. #ANOSAESCOLAMOLA. Veredes carteis pola escola coa temática do primeiro trimestre. Explicádelles

aos alumnos en que consiste o das temáticas, e tamén animádeos a que escriban nos carteis

correspondentes  POR QUE A NOSA ESCOLA MOLA.

4. PROTOCOLO COVID / ENTRADAS E SAÍDAS.
a. O protocolo de limpeza e desinfección das aulas entre cambios de clase serán o mesmo que o

do curso pasado (limpar atril e manillas de portas, e ventilación). Limpeza do material non tan

exhaustiva coma o curso pasado, pero HIXIENE DE MANS obrigatoria ao comezo de cada

clase. É aconsellable que sexa so o profesor o que manipula o material, na medida do posible.

b. As clases que duran 1h 30’ rematarán 15’ antes (para limpeza, ventilación e que o alumnado

recolla); as clases que duran 1h rematarán 10’ antes / as clases que duran 30’ rematarán 5’

antes.

c. O alumnado de instrumento se segue con clases na escola sairá en punto para así non facer

colas nos corredores.

d. Os alumnos das complementarias que estean na aula 1 ou auditorio se seguen con clases na

escola ata en punto (mentres se airea) para ir á clase que lle corresponda, e os demais sairán

pola porta que dá acceso ao exterior.

e. Os alumnos das materias complementarias que estean nas aulas: 34, 32, 25, 13 sairán da

clase os 10’ antes, e se teñen que ir a unha clase de instrumento ou a outra de grupo



esperarán nos corredores nas marcas sinalizadas no chan mantendo o distanciamento.

5. IMPORTANTE CUMPRIMENTAR AS FOLLAS DE SEGUIMENTO TODAS AS SEMANAS!!! Este
mércores de 10 a 11 horas, para aqueles/as que esteñan interesados/as, faremos unha
explicación do traballo e cumprimentación das follas de avaliación, das opcións da aplicación
de xestión de alumnado (xerar listaxes, ver os horarios do noso alumnado nalgunha materia en
concreto...) e outras dúbidas que poidades ter. (Animádevos aqueles que teñades
dificultade/dúbidas á hora de usalas).

6. MÚSICA DE CÁMARA. Lembrade preguntar ao alumnado a dispoñibilidade dos martes de 18h a 19h

(ideal tantear a todos aqueles que xa teñan que vir á Escola antes das 18h ou despois das 19h). Se

tedes proposta de alumnado, avisádenos para organizar os ensaios. O alumnado non terá que ir todos

os martes de mes, se non que alternarán cos outros alumnos que participen.

7. PARTITURA PARA OS/AS PROFES DE INSTRUMENTO. Adxuntamos unha partitura que nos

compartiron as profes de música e movemento chamada “DIME TU NOMBRE”. Bótadelle un ollo e

tratade de vela con algún alumno que poda tocala (nos instrumentos que sexa factible). Vai en .pdf para

os que vos sirva tal cual está, e tamén en .mid para que o poidades abrir no editor e adaptala. A idea é

que cada mes, un ou varios profes pasemos polas aulas de música e movemento para ensinarlles o

noso instrumento tocando dita peza, que para eles será familiar xa que a estarán a preparar a modo de

adiviña/xogo. Agardaremos o aviso das profes, e logo organizaremos estas idas á aula de música e

movemento. Mentres tanto, ide ollándoas co alumnado que seleccionedes. Imos precisar tamén que os

profes vos gravedes tocándoa, para que na aula de música e movemento dispoñan dos audios para

traballar sobre eles (non deixa de ser música gravada, pero mellor con instrumentos reais).

8. SAMAÍN. Achégase o Samaín, e na escola queremos celebralo! Para iso, pasarémosvos material para

que poidades facer, sobre todo cos máis peques que xa cursan instrumento, algunha cousiña e así

decorar a aula/corredores con dita temática. En linguaxe musical (e nas materias que se

animen/poidan) organizaremos algunha actividade lúdico-musical adicada ao Samaín.

→ IDE BUSCANDO VÓS TAMÉN ALGUNHA IDEA POLAS REDES!!!

BO COMEZO DE CLASE!!!


