
22 de Setembro de 2021
CLAUSTRO TELEMÁTICO (POR JITSI)

Ás 10h LINGUAXE MUSICAL 1º-2º-3º (Margarita, María, Mili, Yeyo)
Ás 11h LINGUAXE MUSICAL 4º-5º (Margarita, María, Mili, Quique, Sara, Yeyo)

Ás 12 h AGRUPACIÓNS (Augusto, Cloti, María, Moisés, Quique, Saúl, Yeyo)

AVISOS!

(A LER POLOS/AS CONVOCADOS/AS E NON CONVOCADOS PARA A REUNIÓN).

1. LINK PARA TODOS OS CLAUSTROS TELEMÁTICOS: https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO.
Se entrades dende o PC, con clicar neste enlace xa vai directamente á videochamada. Dende o móbil,

hai que descargar a aplicación de JITSI, e introducir a contrasinal CLAUSTROEMMVIGO.

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

aquilo que falamos no claustro do mércores 15/09/21.

3. ÚLTIMA SEMANA DE SETEMBRO. Lembrade que na última semana de setembro acudiremos todos

os días que habitualmente damos clase, pero na franxa horaria de 17h a 19h. (Tarefas: concertar

reunións ou ben facer chamadas a todos aqueles/as pais/nais aos que precisades dar aviso, atender

dúbidas, revisar material da aula…). Para esa semana hai concertadas dúas reunións para as familias

(se alguén precisa enviar aviso para concertar reunión de materia gurpal, que nolo diga):

-Danza e expresión corporal: mércores 29 de Setembro  ás 17h.

-Música e movemento (so no caso de dúbidas): venres 1 de Outubro ás 17h.

4. TEMÁTICA XERAL 1º TRIMESTRE. #ANOSAESCOLAMOLA. Como vedes, a temática é moi xeral e

por tanto aberta ao que teñades preparado, ou ao que vaiades a preparar. Tamén nos da moito xogo

para a creación de material de cara ás redes sociais. Se tedes dúbidas de como enfocar ou vincular o

voso traballo, dicídenos!

5. TEMÁTICA 2º TRIMESTRE (para toda a Escola): GALICIA. No segundo trimestre comezaremos a

implementar unha temática con intención de unificar un pouquiño máis a escola. Neste caso, foi

consensuada na reunión coas agrupacións, e será Galicia (avanzámolo por se alguén precisa irse

https://meet.jit.si/CLAUSTROEMMVIGO


adiantando ao 2º trimestre). Polo momento, a que nos afecta é a do 1º trimestre, polo que, os/as que xa

teñen elexido repertorio ou feita programación tratarán de buscar a maneira de vincular dito material

coa temática, e os/as que aínda non programasen, terana igualmente en conta na hora da selección.

6. FOLLAS DE SEGUIMENTO. Antes do 1 de outubro, todo o profesorado ten que cumprimentar as follas

de seguimento, detallando todo aquilo que recolliamos nas programacións (nome do alumnado, nivel,

instrumento, repertorio, libros que usamos, …). Os profes de instrumento e de agrupación seguiremos

utilizando o modelo do ano pasado; para os profes de linguaxe (e se precisara algunha outra materia),

temos un novo modelo que adxuntamos neste mesmo correo. Lembrade que estas follas teñen que

estar actualizadas todas as semanas a partires do 4 de outubro: serán revisadas semanal ou

quincenalmente.

7. AVALIACIÓN. Adxuntamos neste mesmo correo unha proposta de avaliación por materias, para

explicar e tratar no claustro da vindeira semana (29/09/21). A idea é que lle botedes un ollo e, se tedes

propostas, obxeccións ou peticións nolas enviedes por correo.

ORDE DO DÍA DO CLAUSTRO TELEMÁTICO

-LINGUAXE MUSICAL 1º-2º-3º (10h) / 4º-5º (11h). No claustro das 10h, reunirémonos cos/as

profesores/as de linguaxe musical dos tres primeiros cursos. Trataremos:

-Contidos 1º trimestre (adxuntamos neste mesmo correo unha táboa cos contidos que
trataremos en cada curso, co obxectivo de ser concretos e realistas co número de sesións e o
traballo que podemos facer nelas; ide pensando para cubrir entre todos o mércores).

-Avaliación.

-Reparto de tarefas e consenso próxima reunión (por grupos e presencial).

-AGRUPACIÓNS (12h). No claustro das 12h, reunirémonos cos/as profesores/as de agrupacións.

Trataremos:

-Temática 1º trimestre #anosaescolamola

-Posibles días de actividades “extraordinarias” (para establecer no calendario).

-Encontro banda/orquestra perfeccionamento.

-Encontro banda/orquestra infantil.




