
 

 

 Mércores 4 de novembro  NON HAI REUNIÓN 

 

 Actualización dos blogs. Recordade que temos que ir actualizando os blogs. 

 Recordo que o Tokkap  xa está listo para funcionar pero tiñades que verificar si 

os listados estaban ben. Cando enviedes tokkap enviar a representantes para 

que lles chegue aos dous titores menos nos  grupos de adultos que temos que 

enviar a alumnos. 

 Avisarlle aos alumnos do 1º curso que se inscriban na aula virtual. 

 Xa está listo na carpeta de cada profe, na aula virtual da escola, as follas de 

seguimento para ir cubrindo semanalmente. Quen teña dúbidas que nos avise. 

 Datas de avaliación do curso 2020/2021 

 1 trimestre. 9 de decembro. 

 2º trimestre.17 de marzo. 

 3º trimestre. 9 de xuño. 

 Faltas do mes de outubro. Si tendes algún alumno que aínda non foi a clase ou 

xa ten máis de tres faltas me comunicades a través do meu correo 

xefatura.estudios@esmuvio.es. 

 Vídeos para enviarlle a óscar: 

 Vídeo de cada profesor moi curtiño. Non hai que falar, soamente 

aparecer co instrumento. 5’’. 

 Dous vídeos por profesor dos nosos alumnos adicado este mes 

as corcheas.  

 Declaración responsable. Recordarlle ao alumnado que vos entreguen o papel 

firmado. Teñen que estar todos entregados como data límite o venres 13 de 

novembro. É unha obrigatoriedade por parte do Concello.  

 Proposta de audicións. Hoxe a tarde, enviarei a proposta de audición. Segundo 

o número de alumnado que me enviastes fixen unha repartición do alumnado 

por niveis. 1º a 4º vai estar ás 17.00 e 5º a 8º ás 20.00h.  

Considero que se imos suspender esa semana de clases, todos temos que 

participar en elas. Non teñen porque participar todos os alumnos pero si unha 

representación de cada instrumento.  

Tamén estaba o das gravacións que iso o podedes facer cando queirades. 

 Os que ides tocar con piano, deixar ata  o xoves 5 de novembro, as partituras a 

Xavi. O QUE NON ENTREGUE A SPARTITURAS NA DATA ESTIPULADA, NON 

PODERÁ SER ACOMPAÑADO. 
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