
 
 

 

ESCOLA DE MÚSICA       
DE CALLÚS 

MATERIAL DE CLASSE 

CURS 2020-2021 
 
 

Aquest curs NO ES PODRÀ COMPARTIR cap material, cal que cada alumne/a porti sempre el seu material de classe. No es guardarà 
material propi a l’escola, cada alumne el portarà de casa i se l’endurà a casa en cada classe. És indispensable que tot el material sigui 
d’ús exclusiu per l’alumne. 

SENSIBILITZACIÓ (3-5 anys) 

- Moltes ganes de cantar i passar-ho bé fent música. 
 
INICIACIÓ I i II 

- Llibre/recull proporcionat pel centre 
- Estoig: llapis, goma, maquineta i alguns colors. 
- Agenda de l’escola* 

 
GRAU ELEMENTAL (tots els cursos) -  LLENGUATGE MUSICAL  

- Estoig: llapis, goma, maquineta, alguns colors. 
- Llibre que els proporcionem des de l’escola. 
- Agenda de l’escola* 

 
PAS DE GRAU – LLENGUATGE MUSICAL 

- Estoig: llapis, goma, maquineta, alguns colors. 
- Diapasó 
- Llibre que els proporcionem des de l’escola 
- Agenda de l’escola* 

 
COMBOS APLICATS 

- Estoig: llapis, goma, maquineta, alguns colors. 
- Llibreta de pentagrama. 
- El propi instrument. 
- Agenda de l’escola* 
- Carpeta per endreçar el material que es doni a classe. 

DIRECCIÓ TELÈFON MAIL INSTAGRAM 

C/ Jacint Verdaguer, 20 – 08262 Callús (BCN) 938 360 142 a8069360@xtec.cat @escola_musica_callus 
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COR INFANTIL  
- No caldrà cap material. 

 
COR JOVE 

- Carpeta negre amb fundes de plàstic per endreçar les partitures. Els alumnes que la tenen a l’escola poden 
utilitzar la mateixa. Aquest any caldrà que la guardin a casa. 

- Llapis i goma. 
 
GRUPS I CONJUNTS INSTRUMENTALS 

- Estoig: llapis, goma, maquineta, alguns colors. 
- Instrument 
- Carpeta per ordenar les partitures que doni el professor/a. 

 
CLASSE INSTRUMENT 

- Llapis i goma 
- Instrument 
- Llibres d’instrument i partitures vàries que el professor hagi recomanat. 
- Carpeta per ordenar les partitures que proporcioni el professor/a. 
- Agenda de l’escola* 

 
*AGENDES DE L’ESCOLA: l’agenda es pot comprar a l’escola per 2,5€. Els alumnes que encara tinguin pàgines buides de 
l’agenda del curs passat poden aprofitar la mateixa i quan l’hagin acabat comprar la nova.  

 

 

Atentament, 

Equip directiu. 

 


