
 
            Sabadell, ............ / ............ / .................. 
 
Benvolguts: 
 
Si esteu interessats en el lloguer d’un instrument retorneu aquesta butlleta a secretaria abans del 
6 de desembre. 
En cas que no retorneu la butlleta, entendrem que no en necessiteu. 
 
Nom i cognoms del tutor/representant legal__________________________________________ 

Nom, cognoms i curs de l’alumne: _________________________________________________ 

Signatura del tutor/representant legal: 

 
 

VOLEM  LLOGAR UN INSTRUMENT (marqueu el que correspongui): 
 
ACORDIÓ  Aquest lloguer es fa fora de l’escola i la gestiona el professor d’acordió Josep 

Vila, el preu pot variar molt en funció de si és nou o de segona mà o si és nou i 
amb dret a compra. 
Per a més informació, contactar amb en Josep Vila:  josepvilac4@hotmail.com 

 
VIOLÍ                    Lloguer a l’escola: 6€ (instrument de creixement: ¼, ½, ¾, 4/4)      
 
VIOLA                   Lloguer a l’escola: 6€ (instrument de creixement: 12”,13”,14”,...) 
 
VIOLONCEL        Lloguer a l’escola: 11€ (instrument de creixement: ¼, ½, ¾, 4/4)  

  
FLAUTA TRAV.  Lloguer a l’escola: 11€    

Embocadura corbada: +2€ - només el 1r any (després, cal tornar-la amb la 
funda de pell negre, i es passa a pagar –exclusivament- el cost del lloguer 
de la flauta travessera) 

 
CLARINET         Lloguer a l’escola: 9€  

      
TROMPETA         Lloguer a l’escola: 5 

 
INFORMACIÓ PER A LA COMPRA D’INSTRUMENTS (recomanacions): 

 
 FLAUTES TRAVESSERES:  Yamaha YFL 281 S-II, plats oberts, o similar 
 CLARINETS: Buffet Crampon & Cie, model B-2540-2-0 (B12), o similar 
 GUITARRES: les marques Raimundo, mida 57 o Prudencio Saez, o Estruch són 

adequades. 
 TROMPETES: J. Michael TR-200, o similar  
 SAXOS ALTS: Yamaha YASS-280, YASS-275 o similars 
 VIOLINS: Corina SV-300, Stentor Student, o similars (hi ha diferents mides) 
 VIOLES: Corina, Stentor Student I i II, o similars (hi ha diferents mides) 
 VIOLONCELS: Corina SC-300, Stentor Student, o similars (hi ha diferents mides) 
 PIANOS: els professors de pianos prefereixen que sigui un piano de veritat, però 

si no és possible, recomanen teclats que tinguin 8 octaves, que la pulsació de les 
tecles sigui el més semblant possible a la que té el piano. 
Les marques yamaha i Casio ofereixen força qualitat, però també en podeu 
trobar altres que estan bé. 
 

Atentament, 
Coordinadora de Primària i Secundària Musical 


