
 

Información para o profesorado sobre o falado 
o mércores 15 de abril. 
 

*Blogs:  

 Ir renovando os blogs. 

 Manter o historial do blog. 
 

*Páxina web da escola:  

 Comunicarlle a os pais que todas as semanas entren na web da escola.  
 

*Enquisa: 
 Comunicarlle aos  pais/nais que cubran a enquisa que  está na páxina web 
sobre a valoración das clases virtuais. 
 

*Acceso Avanzado: non vai haber proba. Cada profesor titor valorará a seu 

alumnado. 

*Coñece os instrumentos:  

 Haberá dúas semanas de titorías que serán entre o 11 ao 22 de maio. 

 as titorías serán a través da plataforma jitsi. 

 Antes do 30 de abril enviarme horario e palabra clave. 

*Plantilla para cubrir o profesorado: 

 Entregar na final da semana unha plantilla onde poña a información das 
clases virtuais. 

*Notas do segundo trimestre:  

 Non se van repartir 

*Diplomas de 6º  e 8º:  

 alumnado recollerá o diploma a partir de outubro na secretaría da escola 
ou no festival de Nadal do curso 2020/2021. 

*Alumnado que non están a recibir clases virtuais de 
instrumento:  

 Chamar aquel alumando de instrumento do que non hai resposta despois 
de haberlle enviado em@il ou tokkap 

*Obradoiro  de instrumentos:   

 Non se vai facer 

 

O que se acordou 

 



 

*Clases de formación complementaria: 

 Probar durante esta semana as clases de formación complementaria a 
través da plataforma Jitsi.  

 Establecer pautas en común 

*Musica e Movemento: 

 Probar durante esta semana a través da plataforma jitsi. 

 Establecer putas en común. 

 

 

*Audicións:  

Pode haber varias posibilidades: 
1. Marcar unha ou varias audicións entre maio e xuño e enviar as datas 
escollidas ao correo de xefatura para elaborar cartel. Poden ser de 
pequenos grupos ou máis grandes. Cada profe se organiza da forma que 
mellor lle conveña 

2. Solicitar vídeos ou audios e comentalos na clase virtual.  
 
 

*Avaliación: 

 Sí avaliar 
 Non avaliar 
 

*Si se avalía  
Instrumento:  

 Valorar o traballo na preparación das clases 
 Audios ou videos 

Clases grupais:  
 

Formación complementaria:  
 

 
 

 

 
 

 

O que quedou pendente. 

Proposta de como se vai a desenrolar o terceiro 
trimestre e de como vai ser avaliación 


