ANNEX I
1. CONTINGUTS NO IMPARTITS EN EL CURS 19-20 A CAUSA DE LA
SITUACIÓ EXCEPCIONAL DERIVADA DE L’ESTAT D’ALERTA

En tots els cursos de 3r s’han impartit tots els continguts, ja que el projecte de
“Músiques de l’Holocaust” estava desenvolupat completament perquè faltaven 15
dies per a concert a Madrid en el moment de la suspensió de les classes
presencials.
El tercer trimestre estava previst treballar continguts que ja s’han impartit en altres
cursos com tots aquells relacionats en les coreografies i les interpretacions vocals.

2. RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PER ALS ALUMNES QUE LA TENEN
PENDENT DEL CURS ANTERIOR
Els alumnes que tenen pendent aquesta asignatura i no estan cursant Música de
3r d’ESO, han d’enviar la gravació en vídeo de dues peces seleccionades
lliurement entre el repertori treballat el curs Passat i una presentació feta amb
PowerPoint o Presentacions Google que incloga la informació sobre la biografia de
Petr Ginz i la repercusió de l’Holocaust en el món. Han d´enviar-ho per email a:
jmar%nez@iesandreusempere.es o lbellvis@iesandreusempre.es
La data màxima d’entrega dels treballs de recuperació serà el 31 de gener de 2021.

3. PLA ALTERNATIU DIGITAL
En cas de suspensió de les classes presencials, o en aquells casos en què
l’alumnat no Puga assistir al centre per motius justificats, podran continuar la
seua formació des de la plataforma digital Aules.
En cas que no es Puga accedir a aquesta plataforma, podran continuar la seua
formació en la plataforma digital Classroom.
En cas que siga necessari realitzar videoconferències s’emprarà la plataforma
Webex.
Actualment tot l’alumnat ha accedit de forma favorable a Aules, per l’entrega de
les tasques serà obligatòria per a tot l’alumnat per a aprovar la matèria de
Música.
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En aquells casos en què l’alumnat no dispose de dispositiu electrònic i/o connexió
a internet, es podrà sol·licitar el material necessari per a poder realitzar les
tasques en format PDF. Aquest material es podrà demanar contactant amb els
professors de Música:
jmartinez@iesandreusempere.es (Jesús Martínez)
lbellvis@iesandreusempere.es (Lara Bellvis)
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