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CINQUÈ DE PRIMÀRIA (Curs 22-23) 
 
 MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA DE CURS 

 
▪ Ukelele mida «Concert» (Es recomana comprar un afinador). 
▪ 1 tisores de punta rodona marcades amb el nom. 
▪ 1 bolígraf blau, 1 bolígraf vermell, 1 llapis del núm.2, una goma  i una 

maquineta 
▪ Caixa 12 colors 
▪ Caixa 20 retoladors 
▪ Pega barra 40 g 
▪ Punta fina negre 
▪ Cinta correctora (Tippex) opcional. 
▪ 1 regla de 30 cm, 1 escaire i 1 cartabó i 1 transportador 
▪ 1 paquet de tovalloletes. 

 
(El material del curs anterior que estigui en bon estat es pot reutilitzar) 
 
ALTRES MATERIALS NECESSARIS PER A PORTAR SEGONS INDICACIÓ 
DELS MESTRES 
 

▪ Uniforme de l’escola: 
o Polo blanc oficial. 
o Jersei verd oficial. 
o Faldilla escocesa verda o pantalons grisos oficials. 
o Calçat negre 
o Mitjons verds 

▪ Equip d’Educació Física de l’escola: 
o Xandall complert segons model del Centre. 
o Samarreta blanca oficial. 

 
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i el primer cognom. 
 

La resta de material escolar unificat, necessari per al nivell de Cinquè  
serà servit directament a l’escola i es farà el cobrament a l’inici de curs. 
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Aquest curs a cinquè, s’obrirà l’opció d’aprendre a tocar l’ukelele. Si algun alumne té 

coneixements previs suficients d’altres instruments i els vol fer servir a l’assignatura, 

s’haurà de posar en contacte amb el professor de música que avaluarà si és factible 

estudiar  l’instrument proposat. 

Degut a les mesures preventives respecte al Covid, no es treballarà amb la flauta. 

L’ukelele serà de mida  CONCERT, NO el soprano. Per facilitar la recerca, a  continuació 

donem algunes opcions orientatives del tipus d’instrument i preus. Recomanem fer 

una inversió al voltant de 50€ ja que es nota molt la diferència de qualitat i és un 

instrument per tota la vida. 

Es recomana comprar un afinador. El preu ronda els 6 € 

Us facilitem les següents adreces a on podreu trobar una bona relació qualitat preu. 

 

https://www.thomann.de/es/thomanntv_video_harley_benton_uk_10s_4036.html 

Harley Benton UK-10S Ukulele   55 € 

Musical 3. Badalona 
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