
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL CURS 2021/22 
 
 

Aquest curs substituïm els llibres de Bàsic 1,2, Aprofundiment 1,2,3,4 i Joves i Adults 
1,2,3,4 per un material propi que ha elaborat el claustre de professors i que s’ajusta millor 
a la programació de l’escola. Aquests dossiers seran gratuïts i d’ús individual. Els 
professors els repartiran a classe la primera o segona setmana de curs. 
 
SENSIBILITZACIÓ 1 I 3- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Ampolleta d’aigua 
Mitjons antilliscants 

 
BÀSIC 1- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Ampolleta d’aigua 
Ben etiquetat, siusplau 
 
BÀSIC2- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Ampolleta d’aigua 
Ben etiquetat, siusplau 
 
APROFUNDIMENT 1- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Carpeta senzilla per Cant Coral i Combo 
Ampolleta d’aigua 
Tot ben etiquetat, siusplau 
 
APROFUNDIMENT 2- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Carpeta senzilla per Cant Coral i Combo 
Ampolleta d’aigua 
Tot ben etiquetat, siusplau. 
 
APROFUNDIMENT 3- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Carpeta senzilla per Cant Coral i Combo 
Ampolleta d’aigua 
Tot ben etiquetat, siusplau 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

APROFUNDIMENT 4- 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Carpeta senzilla per Cant Coral i Combo 
Ampolleta d’aigua 
Diapasó de forquilla 
Tot ben etiquetat, siusplau 
 
GRAU PROFESSIONAL 1 
Llenguatge musical grau professional 1r.  Pepita Jorba i Josep Baucells. L’abadia de 
Montserrat.  
ISBN:9788498839197 
 

Llibreta pautada.  
Llibreta per prendre apunts.(Hi ha llibretes que combinen pàgines pautades i pàgines en 
blanc) 
Diapasó 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Tot ben etiquetat, siusplau 
 
GRAU PROFESSIONAL 2 
Llenguatge musical grau professional 2n.  Pepita Jorba i Josep Baucells. L’abadia de 
Montserrat.  
ISBN: 9788498839203 
 

Llibreta pautada.  
Llibreta per prendre apunts.(Hi ha llibretes que combinen pàgines pautades i pàgines en 
blanc) 
Diapasó 
Estoig amb llapis i colors, goma i maquineta. 
Tot ben etiquetat, siusplau 
 
JOVES I ADULTS 1,2,3 I 4 
Llibreta pautada.  
Llibreta per prendre apunts.(Hi ha llibretes que combinen pàgines pautades i pàgines en 
blanc) 
Estoig amb llapis, goma i maquineta. 
 

 


