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MONOGRÀFIC / Confinament : Escola de música On-line
10 de març
Els puntals tècnics : Tomy Muñoz
Tenim la sort de comptar amb suport tècnic de primer nivell, des del
minut zero. Tomy Muñoz. Us pot sorprendre que el seu primer
contacte amb l'escola va ser -devia ser fa 20 anys!- com a
solucionador informàtic, abans de fer-hi classes i esdevenir artífex i
pilar essencial del que l'escola és avui. Molts el coneixeu -com a
persona, com a educador, músic, promotor ... Però heu de saber que
el seu currículum tecnològic és impressionant.
13 de març
Els puntals tècnics : Vernau Mier
En Tomy va ser el primer profe de saxo de l'escola, i el primer
alumne seu fou en Vernau. És nadiu digital, i tan apassionat com en
Tomy per la tecnologia. Els darrers anys ja ha fet i ha rebut classes
d'instrument online, i estarà a disposició de professors, pares i
alumnes les properes setmanes. Ara mateix per a engegar el
sistema, i per a mirar de resoldre el que calgui. Hi podeu contactar
per whatsapp (o telefon) al 658 679 559, Vernau
13 de març
Primera prova pilot de classe de llenguatge Online
Divendres al matí ja varem fer la primera prova de classe de
llenguatge Online. Es tractava de veure com funcionava tot, per a
començar a detectar problemes i a buscar solucions, sobretot en la
vessant tècnica. Hi van participar des de casa alguns alumnes del
grup de L5 dijous : Jordi Llorens, Sara Isern i Leyre Martin. Molta
il.lusió i expectació entre els nens. La prova es va fer amb una
tablet, però ja ens hem preparat per a fer-ho amb un PC, pantalla
més gran, càmera de qualitat i micròfons bons
14 de març
Sabrina Banfi comença classes de cant online
La Sabrina ens ha fet arribar foto de la seva primera classe de prova.
De fet quasi tots els professors han començat a preparar-se amb
classes de prova reals, que és la forma ideal per a veure com
funciona tot, trobar millores i agafar confiança. La classe s'ha fet
amb la Mar Ràfols

13 de març
Aplicació escollida : ZOOM
Fer videoconferències és fàcil. Whatsapp, Skype... Però calia millor
qualitat de so, millor imatge i, sobretot, poder treballar en grup. La
resposta estat Zoom, aplicació gratuïta per als usuaris, i prou fàcil de
gestionar. És una empresa de Califòrnia. Per email heu rebut videos
explicatius que ha fet en Tomy.
14 de març
Com entrar a la teva aula On-Line, i com enviar feines i deures
Després de descarregar Zoom, aneu a la web de l'escola, i trobareu
link amb l'Escola Online . Cliqueu i podreu "entrar" a l'aula virtual
a l'hora de la vostra classe, de grup o instrument. El professor us
haurà de "deixar entrar". La visitareu sovint aquestes setmanes, per
a entrar a la classe com per a baixar i enviar els deures, si és el cas.

14 de març
Joel Riu fent classe on-line de prova
Joel fa classes a una de les millors escoles, El Musical, de Bellaterra,
on s'han preparat per a treballar online el periode de confinament.
Dissabte, ja suspesa l'activitat presencial, ha pogut fer algunes
proves de classe on-line de piano on-line, a la Mar Ràfols

14 de març
Preparant continguts
Encarrilat el tema tècnic, ens hem posat també a adaptar
continguts i a preparar materials per a treballar on-line. Una
feinada, però apassionant. Amb moltes idees estimulants, en
alguns casos de solució ben fàcil, però en d'altres s'haurà de veure.
A la foto, reunió de Glòria Vila, M.Àngels Nadal i Vernau Mier.

I

15 de març
Que farem amb el Jazz?
Ho hem de pensar. Amb Dani Alonso de mini-gira per Thailandia i
Cambodja, esperàvem la seva tornada per a reiniciar dilluns 16.
Però NO podrà ser : els canvis aconsellen suspendre l'inici i potser- repensar un format, calendari o solució alternativa. Ens
prenem uns dies i proposarem solució.
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