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#JoAprencACasa
L’activitat educativa durant l’ampliació del període de
confinament per la COVID - 19

tipus d’aprenentatge

Pla d’aprenentatge

La formació serà contínua,
a distància, de manera no
presencial, i de forma
virtual.

instrument / cant

A través dels recursos i
entorns virtuals
d'aprenentatge que la
comunitat educativa hagi
fet servir durant la primera
fase del confinament.

proposta educativa
Una proposta global,
coherent i equilibrada;
sostenible pel que fa a la
dedicació de l’alumnat.
El principal objectiu
d’aquesta proposta serà
donar continuïtat a
l’activitat formativa per
ajudar a mantenir els
hàbits i el procés
d’aprenentatge.
Les activitats seràn
inclusives i s’ajustaran al
ritme, les característiques i
la situació personal de
cada alumna/e.
Les activitats seran
setmanals i amb el
calendari que en cada cas
s’acordi.

Les activitats educatives consistiran en la trobada virtual
setmanal, els enregistraments i si s’escau, activitats
complemèntàries.
La trobada virtual no supleix la classe presencial, l’objectiu
d’aquesta activitat és la comunicació, és a dir, aquesta
estona ha de servir per a conversar sobre les activitats de
l’assignatura instrument/cant, del pla d’aprenentatge i el
seguiment tutorial i el suport emocional així com qualsevol
altra de les tasques de la funció tutorial (cabdal en
aquesta situació excepcional).

llenguatge musical / harmonia
Les activitats educatives consistiran en la trobada virtual
setmanal i les unitats didàctiques adaptades a l’entorn
virtual i als recursos disponibles.
La trobada virtual serà l’espai setmanal per a fer un
seguiment de la progressió dels aprenentatges, exposar
dubtes i propostes, però també amb el valor de que la
conversa permeti mantenir la cohesió del grup-classe.

formacions instrumentals i vocals:
orquestra / banda / cor / big band / cobla / …
Aquestes assignatures són molt poc viables durant el
confinament perquè l’aprenentatge s’esdevé principalment
a través de l’estona d’assaig amb el grup.
Això no obstant, cadascuna de les formacions proposarà
elaborar una proposta musical que a través de l’ús de
les TIC permetin com a resultat final algun tipus de
proposta de grup.
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música de cambra

funció tutorial
En aquest context, el
seguiment tutorial i el
suport emocional a
l’alumnat i a les famílies pren
rellevància per a poder
adaptar i personalitzar
l’activitat educativa.
La trobada virtual esdevé una
activitat fonamental per al
desenvolupament de l’acció
tutorial.

avaluació
A partir del 20 d’abril de
2020, les tasques realitzades
durant el confinament,
suposaran un valor afegit
en l’avaluació contínua de
l’alumnat.
Les Proves d’Avaluació Final
(PAF) es mantenen sense
concretar la data.

Com amb el cas de les formacions, l’aprenetnatge es
desenvolupa durant l’estona d’assaig del grup de cambra.
El confinament ha alterat el procés d’aprenentatge.
Les activitats educatives consistiran en l’assaig individual
del repertori de curs i activitats complementàries.
L’assaig individual ha de servir per a permetre que, en el
moment que es pugui tornar a les aules, el grup pugui
rependre el ritme d’aprenentatge.
Les activitats complementàries estaran relacionades amb
la música de cambra, el repertori, grups de cambra i les
seves interpretacions, i d’altres qüestions que motivin a
l’alumnat a la recerca, coneixement, la percepció i
valoració crítica.

la resta d’assignatures d’especialitat
i les assignatures optatives
En funció de les característiques específiques de
l’assignatura, el professorat proposarà amb quin tipus
d’activitat/s seran les adequades perquè l’aprenentatge
de l’alumnat pugui tenir continuïtat de forma no
presencial.

Aquestes setmanes, la comunitat educativa del conservatori (professorat, alumnat, i
famílies) ha realitzat esforços per donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a
mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge. Moltes gràcies i continuem.
#JoActuo

#JoAprencACasa

#FemXarxa
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