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LLENGUATGE MUSICAL 

MATERIAL CURS 2013/2014 
 
 

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). 
- Quadernet de música núm. 2 i núm. 3 de l’editorial NADAL. 

 
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). 
- Quadernet de música núm. 4 i  núm. 5 de l’editorial NADAL. 
 

 
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 CatalunyaCaixa nº 2013 6010 16 0200573281 (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 :  
- El meu llibre de música d’Irineu Segarra d’Iniciació _edició antiga _ (consulteu  

NOTA 2). 
- Quadernet de música “Additio” núm. 5 

 
NOTA 2:  aquest llibre està descatalogat i 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 14 DE SETEMBRE  al compte de l’AMPA de 
CatalunyaCaixa nº 2013 6010 16 0200573281 (PREU SOCIS AMPA 23€, NO SOCIS 27€), 
especificant clarament el “nom i cognoms de l’alumne ”  i la paraula “iniciació ” . El llibre 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 teniu una segona oportunitat per fer l’ingrés abans del 28 de setembre i 
podreu passar a recollir el llibre a la consergeria del centre a partir del 3 d’octubre. 
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ESCOLA DE MÚSICA ELEMENTAL  
 
1r:  - El meu llibre de música d’Irineu Segarra  de 1r  i Repertori  
 - Quadernet de música “Additio” núm. 5 
  

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

3r:  - El meu llibre de música d’Irineu 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:  - Recull d’ús intern de 1r curs (consulteu NOTA 3). 
- LAZ V 

 

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 19 DE 
SETEMBRE al compte de l’AMPA de CatalunyaCaixa nº 2013 6010 16 0200573281 (PREU 
SOCIS AMPA 6€, NO SOCIS 8€), especificant clarament el “nom i cognoms de l’alumne ”  i 
la paraula “recull ” . 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 AMPA 23€  NO SOCIS 27€ 
 

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 E STABLIMENTS: 
 

 

Sibelius: Casanova, 4 (Manresa)      93.872.49.69 
Rubiralta: Born, 24 (Manresa)       93.872.41.30 
Solans: Muralla St. Domènec, 30 (Manresa)    93.872.53.77 

 


