LLENGUATGE MUSICAL
MATERIAL CURS 2017/2018
SENSIBILITZACIÓ
Sensibilització 5 anys:
-

Un parell de mitjons (antilliscants, si pot ser) marcats amb el nom.
Llapis i goma sense marcar.
Carpeta de fundes (30 fundes mínim) per a posar fitxes, marcada amb
el nom (consulteu NOTA 1).

Sensibilització 6 anys:
-

Un parell de mitjons (antilliscants, si pot ser) marcats amb el nom.
Llapis i goma sense marcar.
Carpeta de fundes (30 fundes mínim) per a posar fitxes, marcada amb
el nom (consulteu NOTA 1).

NOTA 1: si voleu adquirir una carpeta de fundes amb el logo del Conservatori heu de fer un
ingrés al compte de l’AMPA de BBVA nº ES51 0182 4131 6502 0220 9033 (PREU SOCIS
AMPA 9€, NO SOCIS 11€), especificant clarament el “nom i cognoms de l’alumne” i la
paraula “carpeta”. Es podrà recollir la carpeta a la consergeria del centre i és imprescindible
presentar el resguard de l’ingrés bancari.

INICIACIÓ
Iniciació:
-

Llibre d’ iniciació del Departament de Llenguatge Musical del CMMM (consulteu
NOTA 2).
Quadernet de música “Additio” núm. 5

NOTA 2: aquest llibre només es pot adquirir a través de l’AMPA del CMMM. No està a la
venda en establiments comercials.
Per adquirir-lo heu de fer un ingrés ABANS DEL 16 DE SETEMBRE al compte de l’AMPA de
BBVA nº ES51 0182 4131 6502 0220 9033 (PREU SOCIS AMPA 15€, NO SOCIS 19€),
especificant clarament el “nom i cognoms de l’alumne” i la paraula “iniciació”.
(Consulteu l’ annex per veure les opcions per a fer l’ ingrés ). El llibre es lliurarà directament a
l’alumne durant els primers dies de classe de llenguatge musical i és imprescindible que
l’alumne presenti el resguard de l’ingrés bancari.

ESCOLA DE MÚSICA ELEMENTAL
1r:

- El meu llibre de música d’Ireneu Segarra de 1r i Repertori
- Quadernet de música “Additio” núm. 5

2n:

- El meu llibre de música d’Ireneu Segarra de 2n i Repertori
- Quadernet de música “Additio” núm. 5

3r:

- El meu llibre de música d’Ireneu Segarra de 3r i Repertori
- Llibreta de música

4t:

- El llibre “PENTAGRAMA” de 4t de C. Amat i A. Casanova
- Llibreta de música

GRAU PROFESSIONAL i ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA
1r:

-Llenguatge musical Grau Mitjà 1 Ed. DINSIC

2n:

- Recull d’ús intern de 2n curs (consulteu NOTA 3).
- LAZ V
- BACH-GEVAERT

3r:

- Recull d’ús intern de 3r curs (consulteu NOTA 3).
- LAZ V
- BACH-GEVAERT

NOTA 3: aquest recull només es pot adquirir a través de l’AMPA del CMMM. No està a la
venda en establiments comercials. Per adquirir-lo heu de fer un ingrés ABANS DEL 16 DE
SETEMBRE al compte de l’AMPA de BBVA nº ES51 0182 4131 65 0202209033 (PREU
SOCIS AMPA 6€, NO SOCIS 8€), especificant clarament el “nom i cognoms de l’alumne” i
la paraula “recull”. ( Consulteu l’ annex per veure les opcions per a fer l’ ingrés ). El recull es
lliurarà directament a l’alumne el primer dia de classe de llenguatge musical i és
imprescindible que l’alumne presenti el resguard de l’ingrés bancari. A partir d’aleshores el
recull només es podrà recollir a la consergeria del centre.
RELACIÓ PREUS MATERIALS AMPA CONSERVATORI
LLIBRE D’INICIACIÓ:

SOCIS AMPA15€

NO SOCIS 19€

CARPETES DE FUNDES:

SOCIS AMPA 9€

NO SOCIS 11€

RECULL GRAU PROFESSIONAL:

SOCIS AMPA 6€

NO SOCIS 8€

LA RESTA DE LLIBRES ELS PODEU TROBAR ALS SEGÜENTS ESTABLIMENTS:
Sibelius:
Rubiralta:
Solans:

Casanova, 4 (Manresa)
Born, 24 (Manresa)
Muralla St. Domènec, 30 (Manresa)

93.872.49.69
93.872.41.30
93.872.53.77

Annex
INSTRUCCIONS D’INGRÉS AL COMPTE DE L’AMPA del CONSERVATORI
És molt important especificar sempre el nom de l’alumne i el motiu/concepte de l’ingrés.
Per tal de realitzar ingressos al compte de l’AMPA hi hauran tres possibilitats:
1.- Realitzar una transferència bancària al compte ES51 0182 4131 65 0202209033.
2.- Realitzar un ingrés mitjançant un caixer automàtic del BBVA sense comissió. Els passos a
seguir davant del caixer són:
Seleccionar l’opció Accedir sense targeta/llibreta; Operacions sense targeta/llibreta; INGRÉS;
compte ES51 0182 4131 65 0202209033 ; Beneficiari AMPA CMMM; concepte (NOM
ALUMNE, motiu d’ingrés); introduir els bitllets al caixer (tornen canvi fins a 10€ en monedes);
detallar l’import a pagar. Una vegada finalitzada la transacció, el caixer imprimirà si es demana
un comprovant.
3.- Es podrà realitzar un ingrés en efectiu al compte ES51 0182 4131 65 0202209033 a les
oficines de BBVA i Catalunya Caixa, però l’horari és restringit de ¼ de 9 a les 10 i hi pot haver
una comissió a pagar per la família al realitzar l’ingrés(també és possible que no es pugui fer
en algunes oficines).

