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Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Calendario de setembro 2020 COVID 19
Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

21

22

23

24

- Reunión dos tribunais citados para
reclamacións de GE (10:00 h.)

- Reunións de departamentos para
adaptación das PD ao contexto COVID

- Reunións de departamentos para
adaptación das PD ao contexto COVID

- Publicación (PROVISIONAL E
SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS) de
espazos horarios do profesorado
(16:00 h

28

29
COMEZO DO CURSO ACADÉMICO

30

1

2

- Presentación materias teóricoprácticas do GE (LM, EAV) a
partir das 16:00 h.*

- Presentación materias teóricoprácticas do grao profesional (LM,
NT, Hª da M., HAR, ANA, RTA) a
partir das 16:00 h.*

- Presentación Coro, OrquestraBanda e Música de Cámara a
partir das 16:00 h.*

- Presentación Gaita, Vento
madeira e Vento metal a partir
das 16:00 h.*

6

7

8

9

- Claustro de inicio do curso
- Consello Escolar

- COMEZO DA ACTIVIDADE LECTIVA

- Entrega ao xefe de estudos, e por parte
dos XD presencialmente, dos horarios
do profesorado (Gardas e Titoría), e
documento EXCEL de ocupación de
espazos (10:00-12:00 h.).

- Reunións de departamento
(11:00 h.) para reparto de alumnado
e entrega da asignación á xefatura
de PA.

25

- Publicación de horarios das
presentacións e notas medias do
alumnado (16:00 h.)

PRESENTACIÓN
(cita presencial ineludible)
DE TODO O ALUMNADO QUE
- Entrega (mediante correo electrónico)
CURSARÁ BACHARELATO EN
ao director das adaptacións das PD ao
HORARIO DE TARDE (10:00 h.)
contexto COVID

5

- Presentación de Corda,
Guitarra, Canto e Percusión a
partir das 16:00 h.*

- Presentación Piano
- Presentación de Acordeón,
Conxunto de Piano e Piano a partir complementario, optativas e
itinerario a partir das 16:00 h.*
das 16:00 h.*

12

13

14

- Entrega ao xefe de estudos, e por parte
dos xefes/as de departamento
presencialmente, dos documentos DOC
(10:00-12:00 h.): CANTO, CONXUNTO,
CORDA, CORDA PULSADA, LINGUAXE
MUSICAL, PERCUSIÓN, MÚSICA
TRADICIONAL.

- Entrega ao xefe de estudos, e por parte
dos xefes/as de departamento
presencialmente, dos documentos DOC
(10:00-12:00 h.): FUNDAMENTOS
COMPOSICIÓN, TECLA, PA, VENTO
MADEIRA, VENTO METAL.

-Límite para realizar solicitudes de cambio
de horario por parte do alumnado.

15

16

* Os horarios “concretos” de cada presentación, así como os espazos de espera para o alumnado, se poderán consultar na páxina web do Centro no documento titulado
“horarios das presentacións e notas medias do alumnado”.

