
 
Estimadas familias: 
 
Dende a Área de Educación Musical do CEIP Plurilingüe da Ramallosa somos conscientes da relevancia 
da transformación das comunidades de aprendizaxe, e esforzámonos día a día para seguir incorporando proxectos 
e metodoloxías innovadoras e motivadoras na aula. A continuación detallámoslle diferentes informacións de 
interese para o presente curso escolar 2022_23. 
 
ORGANIZACIÓN DO TRABALLO NA ÁREA: 

 Todos os recursos de traballo da Área están centralizados na páxina web da Área de Ed. Musical. Dende a 
que se poden atopar acesos a un mar de contidos educativos, proxectos, vídeo titoriais, tarefas por 
trimestre... Este é o enderezo: https://www.ramallosamusical.com/  
 

 Dende o centro proporcionaremos material imprimible de traballo ao alumnado de todos os niveis, para 
reforzar a parte de teoría e linguaxe musical. Non é preciso que merquen ningunha carpeta a maiores, 
compartirémola con outra área. 

 
 Frauta: Non é preciso mercala, seguiremos sen empregala de forma cotiá. Pero sí aprenderemos cousiñas 

na medida do posible sobre este instrumento de vento e reforzaremos a través do mesmo a linguaxe 
musical e a introdución ao punteiro de gaita, co fin de fomentar a canteira de gaiteiros/as. 

 
 Tamén experimentaremos en todos os cursos con outros instrumentos tradicionais e non tradicionais 

da aula; bombo, tamboril, culleres, lata de pimentón, sartén, batería, baixo eléctrico... 
 

 1º e 2º de Ed. Primaria: Non é preciso que merquen ningún material para aula de música. Traballaremos 
os diferentes contidos da área a través da práctica instrumental (con instrumentos da propia aula), a 
danza, o canto e música tradicional... Así como outras actividades relacionadas con proxectos e 
conmemoracións do centro.  

 
 3º de Ed. Primaria:   
o Música tradicional galega: Continuaremos o Proxecto de Percusión Tradicional Galega. Para o 

que este ano vos pediremos que os nenos traian consigo o día que teñan clase de Ed. Musical, unha 
pandeireta. Daremos diferentes opcións de compra (ver no final do documento). 

 
 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria:  

- Percusión tradicional: Continuaremos o Proxecto de Percusión Tradicional Galega. Deberán 
seguir traendo a pandeireta en semanas alternas.  

- Ukelele: Implantaremos o “Proxecto UkeCole” en 4º e darémoslle continuidade nos cursos de 5º e 
6º. Deste xeito, os nenos tocarán o ukelele nos cursos de 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria.  
Daremos información tamén ao final deste documento para as familias que precisen mercar ukelele, 
púas e afinador. 
 
 
 



	
 

COMPRA DE INSTRUMENTOS: 
Vaia por diante, que coa seguinte información só tentamos facilitar ás familias o aceso aos mellores instrumentos 
calidade-prezo e a resolución de dúbidas no relativo á tipoloxía e modelos. 
 
= Tendas Físicas: 
- PAUTA MÚSICA (Área Central – Santiago) Telf. 881.941.611 (Preguntar por Hermi) 
- RIMESS MUSICAL (r/ do Hórreo – Santiago) Telf: 981.580.525 (Preguntar por Luís ou Alexandre) 
- GALIMUSIC (Sar - Santiago). Telf. 981.572.824 (Preguntar por Ana ou Sonia) 
- ESTUDO 54 (Rúa de Gómez Ulla, 8, Santiago). Non soen traballar instrumentos escolares, pero é digna de visitar 
cos nenos/as. Telf. 981 59 10 64 (Preguntar por Richi ou Óscar). 
 

En calquera das tres primeiras tendas poden ofrecerlles Ukeleles cuns acabados e garantías mínimas para unha 
axeitada práctica instrumental. Algunha destas tendas tamén ten pandeiretas tradicionais de artesanas/luthiers 
galegos e outros modelos básicos “non tradicionais”. Pero no caso da pandeireta, o meu consello é mercar o 
instrumento a un dos dous luthiers-artesáns do noso Concello, Pablo Seoane ou Iago Salgado. 
 
= Modelos de Ukelele por orde de preferencia  
Para empezar, hai catro tamaños de ukelele, e aínda que o que máis se emprega a nivel educativo (por prezo), é 
o “tamaño soprano”, eu particularmente aconsello sen dúbida o “tamaño concerto”.  
O Ukelele concerto é o que segue en tamaño ao estándar, duns 58 cm. Ten máis volume e profundidade de son 
debido a que a súa caixa de resonancia é maior. Pero o máis importante é que ten os “trastes” máis abertos, feito 
que facilita enormemente a súa execución. Resumindo, que aos nenos/as seralles moito máis fácil tocalo. 
É un chisco máis caro, pero tratándose dun instrumento que lles pode durar toda a vida, paga a pena. 
 
Modelo CONCIERTO: 
* BONES CONCIERTO SAPELLY GRABADO CON FUNDA SP220C 
* BONES CONCIERTO SP 250C 
* MAKALA CONCIERTO MK-C 
(Prezo destes modelos entre 49-55€) 
Comparto tamén por petición do alumnado, un modelo con posibilidade de conectar a un altofalante, por se 
algunha familia o quere considerar. É unha opción online para que sexa “asumible” calidade-prezo. Os prezos en 
tenda deste tipo de instrumentos duplican ou triplican o valor deste; MODELO VANGOA: Preme aquí 
 
Modelo SOPRANO 21 + Funda (prezos): 
* OCTOPÚS Uk200 (os de cores): Prezo 39€	
* TANGLEWOOD Twt1: Prezo 49€ 
 
PÚAS: No caso de mercalas ou que llas agasallen, que sexan brandas. Tipo FENDER Nylon 60MM 
 
AFINADOR: Recomendo o modelo “Admira AT01” ou o “Aroma At 101” (prezo 6-8€). 
 
CORDAS DE REPOSTO PARA O UKELELE: 1 xogo de cordas. Modelo básico, material “nailon branco”.  
 
(Confirmen en todas as tendas previamente por teléfono se dispoñen de existencias, para non facer a viaxe de 
balde. Tamén poden facer o pedido do instrumento que desexen telefonicamente). 
  



	
 
 
PANDEIRETA: 
No caso da pandeireta, como vos sinalei, o meu consello é mercar o instrumento a un dos dous luthiers-artesáns 
do noso Concello, Pablo Seoane ou Iago Salgado, que tamén vos asesorarán na escolla do instrumento (7 ou 9 
pares de ferreñas) e vos darán resposta a calquera incidente co instrumento a posteriori. 
En todo caso, querendo gastar menos, tamén poderían mercar unha “pandeireta non tradicional” en calquera das 
tendas sinaladas arriba. Pero evidentemente, non teñen nada que ver. 
 
“ARTESÁNS/LUTHIERS” do noso Concello: 
 

 “Pablo Seoane”: Telf. 657.810.611 
https://www.facebook.com/obradoiroseoane  
 

 “Iago Salgado”: Telf/Whatssap: 625.876.502 
            https://www.facebook.com/iagoinstrumentos  
 

 PREZOS/MODELOS (regalo de bolsa/mochila de tea en todas): 
• Pandeireta de piñeiro 7 pares (35€) - (Iago Salgado ou Pablo Seoane) 
• Pandeireta de piñeiro 9 pares (40€) - (Iago Salgado ou Pablo Seoane) 
 
• Pandeiretas con outros acabados/calidades, (Artesán “Iago Salgado”): 
o Pandeiretas de freixo: 7 pares (40€) -- 9 pares (45€) 
o Pandeiretas de nogueira: 7 pares (60€) -- 9 pares (70€) 
o Acabados especiais (tinguido, pintado...) (+10€) 

            Todos estes prezos, son tarifas especiais que fan para o cole os nosos “veciños artesáns”. 
 
 
Para calquera outra dúbida, consulten o seguinte enlace. Tamén poden contactar a través do correo electrónico: 
oscar@ramallosa.org ou da plataforma ABALAR. 
En todo caso, tamén poderán resolver calquera consulta nas reunións de titoría de principio de curso que lles 
comunicarán as/os titores/as en breve. 
Moitísimas grazas de antemán pola súa colaboración e bo inicio de curso. 
 
Atte. Óscar Suárez Carbia (Mestre Especialista de Ed. Musical) 
CEIP PLURILINGÜE DA RAMALLOSA 

 
 
 
 

 	


