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INTRODUCCIÓ GENERAL DE LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES DEL 
MUSEU DE LA MÚSICA

1
Indicacions generals 1_1
EL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA

Té la seva seu a l’Auditori de Barcelona des del març de 2007, any en què es va reobrir amb una 
presentació totalment renovada de les seves col·leccions d’instruments i documents musicals.

El nou discurs museogràfic convida el visitant a aproximar-se al món de la música d’una manera 
directa i vivencial i a descobrir com són els instruments en tant que objectes musicals i també 
com a testimonis de la vida col·lectiva dels humans.

L’actual direcció del Museu corre a càrrec de Jaume Ayats des del 2014. La història d’aquesta 
institució però, es remunta al febrer de 1946, amb seu al Conservatori Superior Municipal de 
Música essent-ne el primer director Josep Ricart i Matas. Els objectius d’inici responien a un 
planteig científic, divulgador i educatiu, el Museu com a eina complementària de la tasca docent 
a les aules de música, com a promotor de la recerca científica i com a divulgador del fet musical. 
Aquests són el tres punts bàsics de la seva filosofia que s’han mantingut i millorat fins a l’actualitat 
a través dels seus canvis d’ubicació.

L’any 1983, les col·leccions es traslladaren al Palau modernista del Baró de Quadras, l’emblemàtic 
edifici de Josep Puig i Cadafalch sota la direcció de Romà Escalas. Aquesta darrera etapa suposà la 
possibilitat de construir un discurs museogràfic més complet i de poder donar una major divulgació 
i obertura a la ciutat iniciant-hi una programació d’activitats i serveis dirigits als diferents públics.

L’any 2002 les col·leccions resten tancades al públic a fi de restaurar-les i documentar-les de cara 
a la nova exposició de L’Auditori.

L’actual exposició permanent acull més de cinc-cents instruments de diferents èpoques i cultures 
(d’un fons de més de 2.400 ) i està considerada única en l’Estat espanyol. Les seves col·leccions 
es mostren a través de diferents àmbits temàtics i amb els suport d’audiovisuals que combinen 
música, imatge i text. A part del fons instrumental, el Museu compta amb un fons sonor i un fons 
biogràfic, que es poden consultar a l’Espai de Documentació i Recerca situat al tercer pis on 
també s’hi troba una biblioteca especialitzada en organologia.
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Objectius de les activitats 1_2

_ Apropar l’alumnat als espais del Museu de la Música.

_ Descobrir “el per a què” serveix un museu, la funció de conservar allò que té un valor per a
  tothom i ha de durar molt de temps.

_ Iniciar-se en la valoració del patrimoni i en el descobriment de l’instrument antic per entendre
  les transformacions i canvis segons el seu context socio-històric.

_ Continuar i complementar l’aproximació a la música instrumental que ja s’ha iniciat a les aules. 

_ Identificar i reconèixer instruments ja coneguts i descobrir-ne d’altres que potser no han vist
 abans.

_ Relacionar cadascun dels instruments proposats amb una producció de so concreta.

_ Familiaritzar-se amb els noms de la classificació per a producció de so: corda, vent i percussió,
  a partir de l’experiència directa a la sala d’interactius.

_ Conèixer altres cultures a partir de diferents instruments del món.
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FOTOS I VÍDEOS
Podeu enregistrar moments de la visita amb gravacions o fotografies però sense flaix en els espais 
expositius, d’aquesta manera seguirem la normativa de preservació dels museus  sense haver de  
deixar la càmera a l’entrada.

MÒBILS
Si en porteu, cal tenir els mòbils silenciats, com en tants d’altres llocs públics (cinema, avions, 
teatres, sales de concerts...).

MÚSICA, SOROLL O SILENCI 
Aquest museu té el seu propi so, per tal de poder-lo gaudir entre tots procurareu no alçar la veu o 
fins i tot mantenir silenci per afavorir la convivència amb altres visitants.

MENJAR I BEURE
Abans d’entrar-hi no oblidem deixar fora: xiclets, begudes i d’altres comestibles.

El Museu, com a espai públic que és, requereix que tots els visitants tinguin en compte un seguit 
d’instruccions per poder gaudir d’una bona estona respectant l’exposició i els altres visitants. Per 
això tindrem present de resoldre uns aspectes que us poden ajudar.

Recomanacions per al bon 
funcionament de la visita

1_3

ON DEIXAR LES COSES ABANS D’ENTRAR
Al vestíbul o espai de rebuda disposem de contenidors on podeu deixar motxilles, bosses, 
jaquetes del grup (classe o escola) en un mateix contenidor.

ACCÉS I DESPLAÇAMENT PELS ESPAIS
Durant la visita, passareu per alguns espais estrets, amb poca llum, amb molt de vidre al vostre 
voltant, d’altres on els instruments no estan tan protegits. Cal mantenir-hi distància al observar-
los i sobretot: no tocar-los. És per aquests motius que us recomanem extremar la precaució en el 
recorregut, aneu sense presses i així podreu veure, escoltar i gaudir millor.

SALA D’INTERACTIUS
En aquesta sala, situada al final de recorregut, hi trobareu un seguit d’instruments amb els que 
podreu experimentar i viure la vostra música.
Important abans de tocar: cal tractar-los amb molta cura, no desafinar-los (no tocar clavilles) i 
seguir les indicacions que trobareu als cartells.
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PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT I 
ORIENTACIONS CURRICULARS 2
Presentació 2_1

Vine a trobar el teu instrument amic és una activitat basada en una visita a l’exposició permanent 
del Museu de la Música, una proposta de visita escolar per a alumnes de 5 a 7 anys. Per tal de ade-
quar la visita a aquestes edats partim de dues necessitats: tria d’espais de l’exposició permanent i 
tria d’instruments de la col·lecció del museu, i proposem un recorregut per una selecció d’àmbits 
en els que coneixerem vuit instruments concrets de la col·lecció.

L’objectiu principal és que cada alumne surti del museu coneixent més a fons un dels vuit 
instruments triats: el violí, la flauta, la trompa natural, l’arpa, la guitarra, el balafo, el tamborí o el 
piano ( corresponents a diferents maneres de producció del so).

Aquests instruments estan ubicats en diferents espais del museu, cosa que ens permet fer-hi 
un recorregut. Ens aturarem més estona a l’espai del Classicisme (època d’importants canvis 
evolutius) ja que allà és on trobem més nombre d’instruments seleccionats.

La visita finalitzarà a l’espai anomenat Sala d’interactius, on parlarem una mica del que hem vist, i 
per acabar, l’alumnat podrà manipular diversos elements corresponents a diferents maneres de 
producció del so.

La durada aproximada de la visita és d’uns 60 minuts, i va destinada a alumnes de P5, 1r i 2n de 
Primària.

El recorregut pot ser guiat pels mateixos mestres o bé per educadores de l’equip del mateix 
museu. El paper de la persona que guia l’activitat és clau en la selecció dels instruments i la 
dinàmica de l’activitat. Tant si la visita és dinamitzada com autoguiada  caldrà preparar l’alumnat 
prèviament a l’aula.

El Departament educatiu del Museu ofereix als centres inscrits a l’activitat sessions d’assesso-
rament per preparar la visita. L’assistència és molt recomanable en el cas de visita dinamitzada, i 
gairebé imprescindible per als docents que la facin ells mateixos.

També se’ls donarà un joc de fotografies amb els vuit instruments perquè els puguin treballar a 
l’aula (Característiques dels instruments 6_2).

EL VALOR DEL PATRIMONI

Cal transmetre als alumnes que veuran instruments que seran dif ícils de trobar en altres llocs. 
Són instruments d’altres èpoques i cultures, actualment en desús (ens poden semblar antics, 
estranys...). Poden intentar relacionar a quin instrument que coneixen s’assemblen: cal buscar-ne 
l’equivalent actual o a quin s’assembla dels que tenen a l’aula.

Els instruments que veuran són els que no s’han malmès amb el pas del temps, i el museu vetlla 
perquè continuïn ben conservats i el públic els pugui visitar.

Són instruments que amb la música que han produït han fet felices moltes persones.

Els tres eixos del museu són: la conservació, la difusió i el foment de la recerca.
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OBJECTIUS EN RELACIÓ A LES LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES   

COMPETÈNCIES OBJECTIUS

COMUNICATIVA, LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL
ARTÍSTICA I CULTURAL

Expressar oralment els coneixements apresos sobre 
els instruments.

Expressar les impressions i informacions extretes de 
l’audiovisual Viu la música (si entrem a l’espai 16).

Identificar i reconèixer el nom d’uns instruments ja 
coneguts.

Reconèixer diferents característiques dels instru-
ments: producció del so, família, parts...

Acostar a mestres i alumnes a l’oferta cultural del 
Museu de la Música i L’Auditori.

Identificar l’estructura i instruments d’un fragment 
musical.

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL 

Descobrir el funcionament dels àudios al Bosc sonor.

MATEMÀTICA Interpretar el recorregut realitzat sobre el plànol del 
museu.

Reconèixer figures geomètriques en la forma dels 
instruments.

D'APRENDRE A APRENDRE Interactuar amb els companys i monitors durant les 
converses al museu.

D'AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL

Responsabilitzar-se de recollir informació de casa (si 
fem el treball previ).

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC

Descobrir la funció dels museus (conservem el patri-
moni, ens ajuda a entendre l’evolució...).

Orientacions Curriculars 2_2
OBJECTIUS 

L’objectiu inicial és que cadascun/a dels/les alumnes surti del museu havent conegut més a fons 
un instrument de la col·lecció, sabent-ne, bàsicament: el nom, la forma que té, com s’agafa, com 
produeix el so, com és aquest so, com varia les notes per fer música, i si l’instrument pot fer 
melodies (“canta”) o bé serveix per a “fer ritmes”.
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METODOLOGIA DE LES VISITES

_ DINAMITZACIÓ AMB EXEMPLES SONORS, IMATGES I VÍDEO FENT REFERÈNCIA ALS
  INSTRUMENTS DEL MUSEU.

_ INTERACCIÓ DIRECTA AMB L’ALUMNAT MITJANÇANT PREGUNTES TOT GENERANT
 ESPAIS DE DIÀLEG.

_ POTENCIAR L’EXPERIÈNCIA CULTURAL I EMOCIONAL PER AFAVORIR LA COMPRENSIÓ
 DE LES MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓ I LA PRÀCTICA
  MUSICAL.

CONTINGUTS

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I EXPLORACIÓ

Expressió oral de les impressions que provoquen els instruments.

Curiositat per conèixer el museu i el seu contingut.

Reconeixement d’instruments i les seves parts, així com del seu funcionament.

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ, EXPRESSIÓ I CREACIÓ

Incorporació del vocabulari adequat referent als instruments seleccionats.

Reconeixement del valor dels instruments del museu.

Manipulació de diferents maneres de produir so (Sala d’interactius).

SOCIAL I CIUTADANA Conviure una estona amb els companys, mestres, 
monitors i altres visitants del museu, tot respectant-
ne l’espai i l’ambient tranquil.
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LA VISITA 
3

Visita dinamitzada (60 min)

La cerca dels instruments seleccionats no impedeix fer un recorregut per tots els espais 
de l’exposició permanent. L’objectiu principal és que cada alumne acabi l’activitat amb un 
coneixement més profund de l’instrument seleccionat.

És important que prèviament es prepari l’activitat comentant diferents aspectes: l’actitud 
adequada durant la visita, reflexió sobre el “per a què” serveix un museu, esbrinar el que saben 
dels instruments que buscarem (tot mirant les imatges que tenim), anomenar alguns aspectes 
importants per fixar-se durant la visita.

Recomanem abans de la visita, organitzar els alumnes en sis o vuit grups, un per cada instrument 
del qual ens farem amics. A l’apartat de Propostes didàctiques hi trobareu activitats complemen-
tàries per treballar a l’escola.

La modalitat dinamitzada de l’activitat inclou la dinàmica d’un joc de pistes, el desenvolupament 
del qual pot comportar una reducció del nombre d’instruments, que passaria de vuit a sis 
(s’exclouen l’arpa i la trompa).

La visita també es dinamitza amb exemples sonors, objectes, imatges i vídeos fent referència als 
instruments que es veuran. Es fomenta la participació activa de l’alumnat mitjançant preguntes, 
generant espais de diàleg i reflexió sobre de les manifestacions artístiques.

ELS INSTRUMENTS PROPOSATS 3_1_1

3_1

CORDÒFONS PINÇATS sense mànec arpa

CORDÒFONS PINÇATS amb mànec guitarra

CORDÒFONS FREGATS violí

CORDÒFONS PERCUDITS piano

AERÒFONS FUSTA ( bisell) flauta

AERÒFONS METALL ( broquet) trompa

MEMBRANÒFONS tamborí

IDIÒFONS balafo
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DESENVOLUPAMENT 3_1_2

L’activitat comença a la Sala d’interactius del museu. Aquí és on organitzem els nens i nenes en 
vuit o sis grups. Cada grup té assignat un instrument “amic”, que és l’instrument que ha de trobar 
per observar-lo i saber-ne com més coses millor.

Per fer-ho tindrem diferents materials que es reparteixen aquí: 

_ Cartell individual penjat al coll (un per nen/a): Té la silueta del nostre instrument amic. Quan
 trobem l’instrument el canviarem per un altre cartell amb l’instrument “al descobert”. Els colors
 de fons dels cartells (on hi ha el nom de l’instrument) estan pensats per relacionar l’instrument
 amb la producció de so a què pertany:

Verd per a la CORDA Blau per al VENT Groc per a la PERCUSSIÓ

_ Targeta qüestionari: tindrem una sola targeta per grup classe on hi ha les principals preguntes
 que ens hem de fer davant d’un instrument. Les preguntes estan escrites i també dibuixades.

_ Cartell individual amb la fotografia: És el cartell que ens penjarem quan hàgim trobat el nostre 
 instrument amic. Al mateix lloc on hi havia la silueta hi apareix la imatge real de l’instrument.

_ Material per a l’audició del Classicisme: musicogrames i roba ( s’explica després).

Abans de començar la visita recordem a l’alumnat com hem d’estar al museu, sense separar-nos 
del grup i parlant baixet per respecte a les altres persones que l’estan visitant.
Un cop tothom té el seu cartell i els grups estan fets comencem la visita. La mestra o guia explica 
als alumnes que seran ells els qui han de trobar els instruments amics, i que han de ser els 
mateixos que ja han vist a les fotografies. Com que al museu hi ha molts instruments “repetits” 
cal que la mestra tingui clar en quin espai situem els instruments que busquem (vegeu-ho més 
avall). Tot el grup classe avança alhora, si un alumne troba un instrument que creu que és el seu 
ho diu els nens i nenes en el descobriment, però sense dir d’entrada “és aquest, aturem-nos-
hi”. Cada vegada que en trobem un ens aturarem tots. Ens col·loquem de manera que tothom 
vegi l’instrument i el grup protagonista, amb l’ajuda de la targeta, va explicant el que sap d’aquell 
instrument, i observa amb l’ajuda de la mestra o la guia els aspectes nous o els que no estiguin 
clars. La resta del grup classe també escolta.

Les preguntes que trobarem a la targeta són:

Quina forma té?

Com s'agafa?

De què està fet?

De quina família és?

Com fa música?
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Si tenim ganes d’ampliar la informació, a l’aula es podria utilitzar un esquema per a observar un 
instrument:

_ FORMA
 QUINA FORMA TÉ?

_ PRODUCCIÓ DE SO
 QUÈ ENS FA FALTA PERQUÈ SONI? (AIRE, CORDES O COPS?) QUINA ACCIÓ ENS CAL 
 FER? (BUFAR, PICAR, PINÇAR, FREGAR)

_ MATERIAL
 DE QUÈ ESTÀ FET?

_ MODULACIÓ DE LES QUALITATS DEL SO
 COM ACONSEGUEIX FER SONS AGUTS O GREUS? I LLARGS O CURTS? I FLUIX I FORT?
 O SIGUI: COM FA MÚSICA?

_ RESSONADOR O AMPLIFICADOR DEL SO
 QUINA PART DE L’INSTRUMENT AJUDA A CRÉIXER EL SO?

_ CANVIS AL LLARG DEL TEMPS
 SEMPRE HA ESTAT AIXÍ? QUINS SÓN ELS SEUS AVANTPASSATS O ELS SEUS FILLS?

Un cop hem contestat les preguntes i hem explicat tot el que sabem de l’instrument la mestra o 
la guia dóna a cadascú del grup el nou cartell per penjar, ara amb els instruments fotografiats, i 
recull els cartells que ja no s’usen (els de la silueta). Les fotografies són les mateixes que ja han 
vist prèviament a l’escola (Característiques dels instruments 6_2).

Un cop finalitzat el recorregut acabem la visita a la Sala d’intercatius, al mateix lloc on l’hem 
començat, per fer un repàs del que hem vist tot relacionant-ho amb els instruments d’aquesta 
sala.

Podem fer agrupar els instruments trobats segons el color del cartell que tinguem, i demanar si 
saben per què tenen el mateix color (famílies d’instruments).

Per acabar, podem tocar els instruments organitzadament, amb l’ajuda de les mestres. Els que 
podem fer sonar per relacionar-los amb els nostres serien l’arpa, el violoncel, la guitarra, una ma-
queta de percussió i el tub d’orgue. Cal dir-los que cada instrument o maqueta ens vol “explicar” 
alguna cosa. D’aquesta manera intentem evitar que els alumnes vagin només a tocar per tocar.

També val la pena fer-los conscients que en aquesta sala sí que poden tocar els instruments 
però que (com ja han vist) a la resta del museu no, ja que es tracta d’instruments molt delicats i 
valuosos.
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Espais del recorregut 
Per tal de poder experimentar i entendre el contingut de la visita, proposem una part pràctica que 
es durà a terme a través de l’experiència amb diferents embocadures. 

3_2

BOSC SONOR Espais 2, 3 flauta travessera, balafo

SALA COMPOSITORS Espai 17 piano

CLASSICISME Espai 9 arpa, violí, trompa, 
flauta-2, piano-2 

ROMANTICISME Espai 11 (opcional) trompa-2

GUITARRES Espai 12 guitarra

SEGLE XX Espai 14 tamborí

Els instruments marcats amb “-2” són instruments “repetits”. Són en espais on els alumnes veuran 
un altre cop els mateixos instruments. Això ajudarà la mestra o al guia a reforçar el que ja s’ha 
explicat i també que els nens i nenes vegin (no cal explicar-ho) que al Museu els instruments es 
van repetint, de la mateixa manera que ha ocorregut al llarg de la història.

ESPAIS 2-3
EL BOSC SONOR

3_2_1
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ESPAI 17
SALA DELS MÚSICS CATALANS

3_2_2

En aquest espai hi trobem el piano. Podem resseguir-ne la forma tot caminant pel seu voltant. 
El piano que veiem és un Carl Rönish (MDMB 1240), construït a Alemanya. Es tracta d’un piano de 
mitja cua que va ser construït per al pianista i compositor Isaac Albéniz, i que l’utilitzà els seus 
darrers anys de vida per compondre. La família d’Albéniz en va fer donació al museu. 

A la dreta de l’instrument s’hi pot veure la signatura en llautó del compositor.

L’obra que sentim de fons  és “Los requiebros” de les Goyescas, d’Enric Granados.

Al sostre del Bosc hi ha instal·lats diversos “paraigües sonors” (o campanes) que sonen constant-
ment, i estant dissenyats perquè situant-se a sota el receptor senti millor l’àudio.

Podem escoltar els dos paraigües corresponents als instruments que hem de buscar, tenint 
present que se sent  més d’un instrument per paraigua i que cal estar ben atent en el moment que 
soni:

_ Flauta: No sentirem una flauta travessera però si se sent molt bé el buf d’una flauta. Es tracta del
 buf del bisell del Shaku Hachi, una flauta japonesa, que interpreta l’obra Kogetsu Cho, de Tozan
 Nakao. La flauta que busquem visualment és la flauta travessera MDMB 595, Martin Frères.

_ Balafo: El sentim després del Saaron, un instrument de plaques de metall (gamelan). Podem
 aprofitar per escoltar la diferència entre metall i fusta. L’obra que interpreta el balafo és Ndaï laï,
 de l’ètnia pana, de la República Centroafricana. Podem veure el balafo (MDMB 655, de Guinea
 Equatorial) amb palla i les carbasses com a caixes de ressonància.
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ESPAI 9
El CLASSICISME

3_2_3

Els instruments amics que trobem en aquest espai són:

_ Violí: El violí davant el qual ens aturem és un “Contreras” (MDMB 1058). José Contreras fou un
 luthier de Granada del S. XVIII (en teniu informació més avall). La foto que tenim del violí, però, 
 és la del violí Etienne Marie (MDMB 851). Els dos són a l’espai del Classicisme.

_ Trompa: És una trompa natural (MDMB 1487) amb el pavelló decorat amb flors.

_ Arpa: És l’arpa MDMB 520, amb una gran caixa de ressonància triangular.

A l’espai del Classicisme hi trobem un gran nombre d’instruments buscats. Això respon a dues 
raons:

  1  En aquest moment de la història hi ha un gran desenvolupament dels instruments, i és
   també el moment en què aquests prenen el seu lloc dins l’orquestra.

  2  En trobar tants instruments en aquest punt ens dóna l’excusa per seure a les grades i mirar
   l’audiovisual del Classicisme, per parlar una mica d’aquest moment de la història.

Les activitats que podem fer després de visionar l’audiovisual són:

_ Perruques: Demanem als alumnes de fixar-nos en el vestuari: Portaven perruques? Per què les 
portaven?

_ Foto de la família Mozart: Podem haver ensenyat a l’escola la foto de la família Mozart per tal 
que la reconeguin quan vegin l’audiovisual, a més de veure quins instruments estan tocant en el 
quadre (la trobareu a l’apartat “Activitats”).
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_ Audició del Trio de Haydn: Al final de l’audiovisual hi ha el “Minut musical”, un fragment d’audició 
sense imatges. El fragment que sentim forma part del primer moviment (andante) del Trio amb 
piano núm. 39 en Sol Major, Hob XV:25 de F.J. Haydn. D’aquest fragment en podem distingir tres 
elements:

  1  L’estructura: Podem distingir auditivament l’estructura del fragment (les parts que té
    aquesta música). En aquest fragment són A A B. Amb dos musicogrames senzills
   (estructures dibuixades) fem triar als alumnes quina és l’estructura del fragment .

  2  Els instruments: fem localitzar visualment els instruments que sentim a l’audició (violí,
   violoncel i piano).

  3  La textura: Qui guia l’activitat durà dues peces de roba que anirem fent passar per les mans 
   dels nens, i han de relacionar la música que han sentit amb una de les dues textures (p.e.
   seda i roba de sac). La idea seria relacionar-ho amb la suavitat de la seda, per destacar la
   “claredat” de la música en el Classicisme (del fragment escoltat) en contraposició amb la 
   rugositat de la roba de sac.

Altres fragments que se senten durant l’audiovisual són:

_ Concert per a piano i orquestra núm. 5 en Mi bemoll Major, op 73, Kaiserkonzert, de L. van 
 Beethoven (1r moviment: allegro).

_ Obertura de Le nozze di Figaro, KV 493, de W.A. Mozart.

_ Quintet amb guitarra en Re major, G448, de L. Boccherini (3r moviment: fandango).

_ Simfonia núm. 2 en Do menor, de Carles Baguer (1r moviment: allegro presto).
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ESPAI DE GUITARRES 3_2_4

En aquest últim espai trobem els dos últims instruments amics i es finalitza la visita:

_ Guitarra: La guitarra que hem triat és la de la “Pascuala” (MDMB 577), de Francisco España. 
Aquesta guitarra del S. XVII té una inscripció on s’hi pot llegir “Soy de Pascuala”, ja que la seva 
propietària era Pascuala Rodríguez. Al Museu també s’hi conserva el faristol i el llibre de partitures 
manuscrites amb cançons que copiava la pròpia Pascuala . 

_ Tamborí: el tamborí que trobaran és el MDMB 1732, tot i que la foto és la del MDMB 160, molt 
semblant i també amb clavells. El tamborí és molt utilitzat en la música de sardanes, ja que forma 
part de la cobla, tot i que de de vegades toca altres músiques tradicionals.

Un cop han trobat tots els instruments amics proposem que observin el color que té cadascú 
al cartell: (blau, verd i groc) i que s’agrupin per colors. D’aquesta manera se n’adonen que en el 
mateix grup hi ha diferents instruments i els demanen que esbrinin perquè passa això. En realitat 
cada color correspon a la producció del so de cada instrument: vent, corda i percussió. Trobareu 
la classificació al punt 3.1.1.
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SALA D’INTERACTIUS 3_2_5

Tal com s’explica a l’apartat 2, un cop feta la cloenda de l’activitat podem deixar als alumnes 
experimentar amb els instruments de la Sala. Cal explicar-los que cada instrument o maqueta 
ens vol “explicar” alguna cosa. D’aquesta manera intentem evitar que els alumnes vagin només a 
tocar per tocar.

És molt important que l’estona d’experimentació no es converteixi en l’hora d’esbarjo, expliquem 
que si el que volem és experimentar i provar coses ho hem de fer sense molestar als altres i 
cuidant el material que faran servir després altres persones



Vine a trobar el teu instrument amic 19

PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
4

La confecció dels dels vuit o sis grups d’alumnes ja pot ser una activitat motivadora en si mateixa. 
No cal que els grups siguin del mateix nombre de persones, poden ser de dos a quatre i nenes. 
Haurien de “triar” l’instrument que els interessa, ja sigui perquè el saben tocar, perquè els fa 
gràcia, els agrada el nom, la forma... Caldria explicar i argumentar als companys per què triem 
un instrument determinat. Per triar-los podem ensenyar les vuit fotografies que hem rebut del 
Museu. Recomanem que els grups ja estiguin fets abans de venir.

4_1

EL CLASSICISME 4_1_2

Durant la visita lliure l’alumant podrà veure un breu audiovisual del Classicisme. Per preparar-los 
podem treballar amb ells els punts següents:

Abans de la visita

LA FORMACIÓ DELS GRUPS 4_1_1

_ Foto de la família Mozart: Els mostrem la foto de la família Mozart com una imatge on han de 
trobar-hi dos dels vuit instruments. Després els podem explicar que es tracta de la família Mozart, 
que van compondre molta música que avui encara escoltem, estenent-nos-hi tot el que vulguem. 
Ens fixem també en les perruques que porten, per si també en veiem alguna al museu (les veuran 
a l’audiovisual). A la xarxa podeu localitzar aquesta imatge.
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_ Audició del Trio de Haydn: Al final de l’audiovisual hi ha el “Minut musical”, un fragment d’audició 
sense imatges. El fragment que sentim forma part del primer moviment (andante) del Trio amb 
piano núm. 39 en Sol major, Hob XV:25 de F.J. Haydn. 

A l’escola en podem treballar l’estructura:

En aquest fragment és AAB. Amb dos musicogrames senzills fem triar als alumnes quina és 
l’estructura que han sentit.

EL CLASSICISME 4_1_3

A l’escola podem treballar cançons relacionades amb els instruments de la visita, per exemple:
 

_ Don Francisco (guitarra), tradicional catalana.

_ Joan del Riu (violí), tradicional catalana.

_ Sardana, d’A. Miralpeix (tamborí).

_ Mireu tots com fa...

_ El violí d’en Pere.

_ L’orquestra.

_ Clari, clarinet.

POEMES RELACIONATS 4_1_4

Podem aprendre’ns algun rodolí de memòria o inclús jugar a inventar-ne, per exemple:

_ Mireu quin balafo, de tan maco que és, quasi me l’empasso!

_ Jo vull el violí, que té un so molt fi.

_ Jugant amb la trompa m’ho passo bomba.

_ La flauta travessera per tocar no té espera.

També podem utilitzar els poemes d’instruments del llibre Música, Mestre! de Miquel Desclot, que 
formen part de la cantata “Un Concert Desconcertant” (d’A. Ros-Marbà). La guia sobre aquesta 
cantata així com els poemes es poden trobar a:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0061/8a14105e-
459a-44ed-9f1a-f3b95ecce3f4/ud_concert.pdf
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CONVERTIM L’AULA EN UN MUSEU 4_1_5

Per preparar els alumnes sobre com és un museu podem convertir un espai de la seva aula o 
l’aula de música en un museu “temporal”, on hi hagi una exposició concreta. I quina exposició 
muntem? Doncs des d’instruments que hagin portat o construït ells mateixos fins a diversos 
treballs artístics d’altres classes com pintures, collage, mòbils, cartells...

Audició: En la nostra exposició hi podem afegir una audició que soni quan algun “visitant” passi 
per un lloc concret que ningú no sap, i aleshores tothom s’ha d’aturar per escoltar-la.

Tant si escoltem música aturats, com si anem avançant sols, com si seguim les explicacions de la 
mestra el que volem despertar és una actitud de respecte i curiositat per l’exposició.

MÍMICA: COM ES TOCA 4_1_6

Podem fabricar un dau on hi hagi sis dels vuit instruments que veurem, i qui llença el dau ha de 
representar amb mímica la manera com es toca aquell instrument. Si ho volem complicar una 
mica més podem fer que la resta de companys hagin d’endevinar de quin instrument es tracta 
veient només la mímica. Aquesta proposta es pot fer també després de la visita.

RACÓ DE MÚSICA 4_1_7

_ Identificació d’instruments: Podem crear un racó de relacionar les fotos amb els noms dels 
instruments i identificar-ne alguns auditivament (trobareu els noms al 6_1 i les fotografies al 6_2). 
Haureu de seleccionar alguns fragments d’audicions on se sentin aquests instruments.En el cas 
de crear una fitxa podem fer enganxar un gomet o posar una peça  als instruments que sentin al 
CD, a manera de bingo.Hi podem posar, per exemple piano, tamborí, trompa i violí.

_ Puzzles: Per fer un racó més lúdic podem tenir les fotos dels instruments convertides en puzzles 
per muntar i anar-hi jugant. (trobareu les fotografies per plastificar i retallar en puzzle a l’Annex 2).

AUDICIONS 4_1_8

Proposem possibles audicions que podem treballar per escoltar els instruments i treballar l’època 
o la zona d’on vénen. Comparacions i paral·lelismes (també pot ser posterior).
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BALAFO TROMPA

Carnaval dels Animals (Xilòfon)
C. Saint-Säens

Concert per a trompa (escrit per a trompa 
natural). W. A. Mozart

Percussió africana

PIANO VIOLÍ

Concert  per a piano nº 1
P. I. Txaikovsky

Concert per a violí i orquestra
L. van  Beethoven

Variacions Ah vous dirai je maman
W. A. Mozart

Scheherezade 
N. Rimsky- Korsakov

Clowns. D. Kavalevsky                                Oui, pour vous revoir. S. Grappelli

Gymnopedies. E. Satie                          Les quatre estacions. A. Vivaldi

Children's Songs. Chik Corea Música irlandesa. Tradicional

Play Bach. Jaques Loussier Sonata  per a violí i piano. C. Frank

FLAUTA GUITARRA

Suite n.2, Badinerie. S. Bach Recuerdos de Alhambra. F. Tàrrega

Danses hongareses. B. Bartok Concierto de Aranjuéz. J. Rodrigo 

El trencanous (fada de sucre)
P. I. Txaikovsky

Flamenc

Concert per a flauta. W.A. Mozart       Concert per a guitarra. A. Vivaldi 

ARPA TAMBORÍ

Concert per a flauta i arpa K 299.
W.A. Mozart

La Santa espina. 
E. Morera

A ceremony of carols. B.Britten Qualsevol sardana

El trencanous (Vals de les flors)
P. I. Txaikovsky

Réquiem (n paradisum). G. Fauré
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AUDICIONS DE MÚSICA TRADICIONAL
O D’AUTORS CATALANS 

4_1_9

Per tal de fer conèixer als alumnes la nostra música qualsevol moment és bo. Podem aprofitar 
l’ocasió per escoltar audicions d’aquests instruments a partir de músiques de casa nostra.

TAMBORÍ Sardanes, danses eivissenques...

PIANO Obres de M. Blancafort (El parc d'atraccions, Cants íntims...),
I. Albéniz (Suite Ibèria), F. Mompou (Cançons i danses).

VIOLÍ Obres de Todrà (Sis sonets), música tradicional (Les Violines, 
Peret Blanc...).

GUITARRA Obres de F. Sors, F. Tàrrega...

També hi ha poemes i cançons sobre instruments tradicionals a la cantata “Al ball sense un 
badall”, de Guida Sellarès i Miquel Desclot.

FEM DE PERIODISTES 4_1_10

A partir d’una motivació (una carta, una explicació de la mestra...) cada grup ha de buscar informa-
ció sobre el seu instrument, per tal de fer un racó amb informació que ells puguin anar mirant de 
tant en tant. La informació pot provenir de casa, internet,  llibres, CD’s, contes, amics...

DESCOBRIM INSTRUMENTS 4_1_11

Amb les imatges de l’Annex 3 preguntem als nens i nenes de quin instrument creuen que es tracta. 
Són imatges de fragments petits dels instruments. Ho podem fer sense haver vist abans les 
fotografies senceres o ja havent-les treballat, depèn del grup. Trobem fotografiats els següents 
detalls:

_ Balafo: carbassa i plaques.

_ Piano: faristol i tapa.

_ Violí: claviller i voluta.

_ Trompa natural: broquet.

_ Flauta: forats i claus.

_ Guitarra: claviller amb inscripció.

_ Tamborí: tensador i clavell.

_ Arpa: claviller i voluta.
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LA DECORACIÓ 4_2_1

Observem la decoració dels instruments triats i la comparem amb els instruments coneguts. 
Perquè no tots els instruments no estan decorats de la mateixa manera?

Com decoraríeu vosaltres el vostre instrument?

Durant la visita 4_2

Activitats que podem fer si anem sense guia i a més a més de les activitats ja descrites a l’apartat 2.

DIBUIX EN PERSPECTIVES DIFERENTS 4_2_2

Hi ha espais del Museu on hi podeu observar els instruments des de tots els angles, això us pot 
permetre dibuixar-los en diferents perspectives (també pot ser una activitat posterior).
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COMPARACIONS 4_2_3

Intentem establir comparacions entre alguns aspectes dels instruments:

_ Llargades de les cordes de l’arpa i les plaques del balafo.

_ Forats del violí i la guitarra.

_ Tubs de la flauta i la trompa.

_ Caixes de ressonància del balafo i el tamborí.

_ Pedals del piano i l’arpa.

_ Ens recorden alguns instruments dels que tenim a l’aula?

PREGUNTES D’OBSERVACIÓ 4_2_4

_ Com és?               Descripció de la forma.

_ De què està fet?   Descripció del material.

_ Com sona?           Descripció de la producció i amplificació del so.

_ Com es toca?       Descripció o mímica de com s’agafa.

_ Quina música fa?  Descripció sobre tipus d’instrument: melòdic, harmònic, rítmic...

_ Com fa música? Descripció de tècniques per variar les qualitats del so (altura, durada,
  intensitat...).

PREGUNTES D’OBSERVACIÓ 4_2_5

TAMBORÍ Percussió, picar, baqueta, pell, caixa, ressonància, ritme.

PIANO Corda, picar, tecles, cua, martell, ferro, fusta, pedals, melodia i 
harmonia (acords).

VIOLÍ Corda, fregar, arquet, caixa, forats, efes, pont, melodia.

GUITARRA Corda, pessigar, dits, caixa, mànec, forat, pont, melodia i harmonia 
(acords).

ARPA Corda, pessigar, dits, caixa, llarg-curt, pedals, melodia i harmonia 
(acords).



26

Després de la visita 4_3

LA GUIA PLÀNOL DE L’ACTIVITAT 4_3_1

És el díptic que es dóna a les escoles al finalitzar la visita.

En tot el disseny del programa es juga amb dues textures i colors: d’una banda el vermell de la 
moqueta del Museu i de l’altra la fusta de les parets.

Proposta d’activitats per treballar a l’aula. 

BALAFO Percussió, picar, baqueta, fusta, llarg-curt, caixa, ressonar, ritme.

TROMPA Vent, bufar, metall, aire, broquet, campana, tub, rodona, melodia.

FLAUTA Vent, bufar, fusta, aire, bisell, forats, notes, tub, melodia.
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LA “SINGULARITAT”
DE L’INSTRUMENT DEL MUSEU

4_3_2

Si hem demanat als alumnes que portin informació de casa podrem fer també aquesta observa-
ció. Ens proposem de trobar una trompa com la de la foto de la trompa del Museu (amb les deco-
racions florals), o un tamborí amb els mateixos dibuixos... Veurem que en tenim de molt semblants 
però que els que hem vist al Museu són únics, i que a més sonen diferent d’altres.

A la cara interior hi ha dibuixat un plànol del Museu i a la part exterior hi ha els “protagonistes” 
mirant el mateix plànol del Museu on surten ells.

El programa de mà ens permet fer algunes activitats amb els alumnes:

Portada – il·lustració exterior:

_ Identificar els colors i les textures del Museu: la moqueta vermella i la fusta.

_ Comparació del plànol interior amb el plànol que mira el nen de la portada: és el mateix?

_ Simbolisme de les línies “musicals” dibuixades: són pentagrames?

_ Dibuix de l’edifici del Museu i l’Auditori: observar la representació de l’edifici, amb la façana
  “quadriculada” i la llanterna, espai al voltant de la qual hi ha ubicat el Museu. També juga amb el
  to de la fusta.

_ Logos: buscar els noms i logos de l’Auditori, del Museu i el títol de la visita.

Plànol – il·lustració interior:

_ Identificar els colors i les textures del Museu: la moqueta vermella i les parets de fusta.

_ Identificar els instruments vistos (el propi i el dels altres) observant-ne com més detalls millor.
 Tenen el nom escrit en lletra de pal perquè els puguin llegir infants de totes les edats a qui va
 dirigida la visita.

_ Ubicar-se en el plànol del Museu. Hem d’anar acostumant als alumnes a “llegir” plànols i fer 
 itineraris. Un cop vistos tots els instruments podem intentar marcar el recorregut fet pels
 diferents espais. Començar amb el Bosc sonor és fàcil visualment. L’ordre i espais del recorregut
 estan escrits a l’apartat 3_2.

_ Els espais grisos: preguntar als nens i nenes si deuen ser parets o les vitrines on hi ha els
 instruments. Són importants les vitrines? Per a què serveixen?

_ Que fan els nens i nenes? Observar en quines actituds estan i perquè: un nen demana silenci, 
 perquè al Museu hi ha més gent que comparteix l’espai amb nosaltres.

 Un altre nen té unes baquetes perquè al Museu podem tocar instruments a la Sala d’Interactius
 (només en aquesta sala!). Com són les cares? N’hi ha d’expressió atenta (perquè al Museu
 podem observar instruments molt interessants) i n’hi ha d’alegres (perquè ens agrada conèixer
 coses dels instruments).
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Preguntem als alumnes perquè creuen que es conserven instruments al Museu.

Podem fer reflexions entorn a diferents aspectes:

_ perquè venen de molt lluny i així els podem veure...

_ perquè són antics i els hem de cuidar molt bé...

_ perquè són els avis dels instruments que tenim a l’escola o a l’orquestra...

_ perquè ens expliquen com es fa i es feia la música...

_ perquè són macos...

És curiós fer-los entendre que molts estan aquí perquè hi ha hagut una evolució, un 
perfeccionament dels instruments (o pesen menys, o treuen més volum...), i per això 
alguns ja només els mirem aquí.

DIBUIX AL DETALL 4_3_3

Amb la foto de l’instrument triat o simplement fent ús de la memòria dibuixem l’instrument amic, 
amb el màxim detall possible. Després podem exposar els dibuixos conjuntament. També podem 
fer un “dibuix comunitari”: cada grup fa un sol dibuix. Es pot fer que cada membre del grup dibuixa 
una quarta part de l’instrument o que cadascú en dibuixi una part (clavilles, batedor, caixa de 
ressonància...).

DIBUIXOS DELS INSTRUMENTS 
EN LA HISTÒRIA DE L’ART

4_3_4

Juguem a localitzar els instruments en diferents pintures, gravats o imatges de la història. En el 
següent lloc web teniu diferents pintures amb instruments representats: 

http://www.xtec.es/~jgodoy/art/pintmus.htm

LA HISTÒRIA DELS INSTRUMENTS 4_3_5

És molt curiós d’observar com canvien els instruments al llarg del temps, o com s’assemblen 
instruments de zones ben llunyanes (annex 6_5).
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ELS INSTRUMENTS I LA DANSA 4_3_6

Quin instrument tocarà música que poguem ballar?
Quin ens podríem endur per fer un ball al mig del prat?
Quins balls es fan amb el piano? A on?... 

JOC DELS DISBARATS 4_3_7

Podem passar una bona estona jugant al joc dels disbarats, al mateix temps que observem els 
coneixements que han adquirit els infants sobre els instruments.

Hi podem jugar de diferents maneres: fent que s’inventin els disbarats (a veure qui la diu més 
grossa...), havent de desfer o identificar disbarats escrits, inventant contes a partir dels disbarats 
(“L’orquestra de les arpes amb arquet”, “Les flautes que bufaven cordes”...)

Abans d’aventurar-nos a jugar als disbarats hem de comprovar que l’alumnat tingui els conceptes 
clars per tal de no crear-los confusions.

INVENTEM INSTRUMENTS 4_3_8

Fem tres piles d’imatges o paraules, i cadascú o cada grup ha d’agafar un cartellet de cada pila 
per tal de construir un nou instrument (en pot fer un d’existent o inventar-se’n un). Els podem 
dibuixar (paper, pissarra, ordinador...) o construir-los.

Pila 1: vent, percussió, corda.
Pila 2: fusta, metall, pell.
Pila 3: agut, greu, ritmic, per tocar al carrer, perquè el toqui un nen o nena...

INVENTEM INSTRUMENTS 4_3_9

Pensem en altres museus que coneguem (podem preguntar a casa, a altres classes de l’escola...)
i busquem què tenen en comú: Per què serveix un Museu? Què s’hi guarda? Hi ha coses per 
endur-se a casa?...

INTERCANVIS A L’ESCOLA 4_1_10

Podem aprofitar el que hem après per explicar-ho a una altre grup tot fent un intercanvi d’expe-
riències, ja sigui tota la visita al Museu o el que hem après d’un instrument.



30

CONSTRUIR I REPRESENTAR 
L’INSTRUMENT AMIC AMB EL COS

4_1_11

Podem treballar en col.laboració amb l’especialista d’educació f ísica o psicomotricitat per tal de 
representar un instrument amb el cos o alguna de les seves característiques: és dur o és tou? / 
és embolicat (trompa) o estirat (flauta)? / és gros (piano) o petit? / és jove (nou) o és vell (antic)?  
Sabem representar com es toca? Podem construir-ne un entre uns quants?

Podem fotografiar els alumnes en diferents posicions per tal que ho endevinin els d’altres classes 
de l’escola.

QUÈ FAS AMB UN AMIC?
AQUÍ HI HA EL TEU “INSTRUMENT AMIC”.

4_1_12

Utilitzarem diferents llenguatges:

_ Oral: conversa sobre què fem amb els amics que també podem fer amb els instruments 
 (escoltar-lo, preocupar-nos per com està, seria recíproc?...).

_ Escrit: escriure els adjectius que defineixin l’instrument i si volem, el per què l’hem triat. / 
 Inventar-nos un poema per ells / Escriure’ls una carta per convidar-los a veure l’escola.

_ Matemàtic: per descriure’l podem contar cordes, plaques, sumar-ne... (si la guitarra del museu 
 té 12 cordes i la de la classe en té sis quantes cordes té de més?), geometria (quina figura
 utilitzaríes per representar els instruments?).

_ Medi i entorn: cerquem països d’origen dels instruments (l’idioma, les costums...).

_ Musical: audicions dels instruments, característiques dels instruments, interpretació amb 
 instruments de l’aula amb diferents maneres de produir i modificar el so, cançons, quina música
 posaríes a cada instrument? 

_ Plàstic: dibuixem o fotografiem l’instrument, ús de diferents tècniques (collage, assamblage, 
 fang, plastilina, ceres, guixos, gomets...), observació i reproducció de les decoracions dels 
 instruments, construcció d’instruments propis relacionats...

_ Corporal: reconèixer els sentiments que ens volen expressar els instruments quan toquen, 
 i mimar-los (transmeten alegria, por, tristesa...), i alhora expressar els propis sentiments quan
 toquem, cantem o ballem (amb la música però també amb l’expressió del cos).

 També podem representar les diferents maneres d’agafar els instruments.
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5_1Llocs web:

El web del Museu de la Música: 
http://www.museumusica.bcn.cat

L’Auditori: 
http://www.auditori.cat

L’Auditori Educa: amb guies didàctiques molt útils: 
http://www.auditori.cat/seccions/auditori/oferta_musical/auditori_educa/materials.aspx

L’AUDITORI / MUSEU DE LA MÚSICA 5_1_1

Pàgina amb activitats sobre instruments i compositors:
http://www.sphinxkids.org/index.html

Pàgina en castellà amb explicacions i imatges dels instruments:
http://www.melomanos.com/academia/instrum/indexins.htm

Il·lustracions clares, exemples sonors i explicacions sobre els instruments, a més d’un croquis
amb la col·locació de l’orquestra:
http://www.xtec.es/~jmoneo/musica/instruments.htm

L’audició a l’aula, pàgina amb una secció d’instruments, a més d’una selecció de compositors,
obres i activitats:
http://www.xtec.net/%7Egufartes/index.htm

Pàgina amb un enllaç a imatges d’instruments en quadres de diferents períodes de la història: 
http://www.xtec.es/~jgodoy/art/pintmus.htm

INFORMACIÓ SOBRE INSTRUMENTS: 5_1_2



32

Museu d’Stockholm, amb imatges d’instruments:
http://stockholm.music.museum/index.php?l=en&mmcss=l

Pàgines en anglès sobre els instruments:
https://www.orsymphony.org/learning-community/instruments/strings/
https://www.arapahoe-phil.org/learn/resources-instruments-orchestra/

Joc amb instruments de corda: 
https://clic.xtec.cat/projects/inscorda/jclic.js/index.html

Joc amb instruments de vent: 
https://www.educaixa.com/ca/-/el-laboratorio-de-los-instrumentos-de-viento

Instruments de corda: 
http://www.xtec.es/~jmoneo/musica/corda.htm

Les quatre famílies, imatges i mostres: 
https://instrumentsmusicals.wordpress.com/

Instruments de corda:
http://www.xtec.es/~jmoneo/musica/corda.htm

Article enciclopèdic on hi ha una classificació detallada dels instruments de percussió així com 
també enllaços a d’altres articles sobre instruments concrets:
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n

Famílies d’instruments, recursos en anglès:
https://www.classicsforkids.com/music/instrument_families.php

Instruments de l’orquestra, recursos en anglès:
https://www.classicsforkids.com/music/instruments_orchestra.php

Recursos, amb llista d’orquestres:
http://www.xtec.cat/entitats/rmcc/

Vocabulari musical sonor:
http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/vocabulari/vocabulari.htm

Pàgina de la Web del PIE amb experiències i intercanvis relacionats amb l’educació musical. 
Recull de cançons tradicionals catalanes. Vocabulari musical i base de dades de cançons 
europees:
http://www.xtec.es/recursos/musica

Activitats musicals de Edu365:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica

RECURSOS MUSICALS: 5_1_3
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Web de l’AEMCAT (Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya):
http://www.aemcat.org/

Pàgina amb enllaços i activitats sobre música per a Infantil:
http://www.edu365.cat/infantil/musica/index.htm

Pàgina amb vídeos i audios per consultar o treballar:
http://www.edu3.cat/

La Caixa de Música:
http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/index.htm

Per aprendre a programar música mitjançant Scratch:
http://kiddytronica.weebly.com/programando-musica-scratch.html

Pàgina de materials en anglès sobre diferents àrees. Direccionat a la de música:
http://www.enchantedlearning.com/music/

Pàgina web on crear temes musicals online, aprendre alternant gèneres i instrumentacions: 
http://tones.wolfram.com/generate/Gsdcz9jYN0szM2U11rTI7DHFL4BIV5bOeWi630txAQL0X

Pàgina web de Les Luthiers, amb els seus instruments:
http://www.leslu.com.ar

La pàgina del poble: amb un enllaç a una breu guia d’instruments autòctons:
http://www.innova.es/musica/instruments.htm

Pàgina amb instruments tradicionals de la Península Ibèrica:
http://www.tamborileros.com/tradiberia/nombres.htm

Pàgina amb fotos d’instruments poc usuals:
http://www.siegelproductions.ca/fiddlefarmers/unusualinstruments.html

Web amb instruments ètnics.
http://www.museomusicaetnica.com/

Instruments de l’Edat Mitjana:
http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/depart.html

Instruments curatius del Tibet:
http://www.tibet.com.ar/Instrumentos.htm

ALTRES INSTRUMENTS 
(no de l’orquestra): 

5_1_4
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Portal de l’Orquestra Filharmònica de Nova York dedicat als infants. Hi trobareu informació 
sobre els instruments de l’orquestra, diversos jocs i activitats:
http://www.nyphilkids.org/ 

L’orquestra de la Xtec, amb explicacions i imatges de cada instrument i jocs diversos:
http://www.xtec.es/trobada/musica/index.htm

Web amb activitats sobre l’orquestra:
http://www.playmusic.org/stage.html

Pàgina per baixar-se el paquet d’activitats, clic sobre “Guia d’orquestra per a joves”:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1375

Pàgina web del Gran Teatre del Liceu:
http://www.liceubarcelona.com/

PÀGINES D’ORQUESTRES 5_1_5

5_2Publicacions:
_ Museu de la Música 1 / Catàleg d’instruments. Ajuntament de Barcelona 1991.

_ CD-DVD de la col·lecció “Mira i escolta L’Auditori”: Metàl·lics.

_ CD-DVD de la col·lecció “Mira i escolta L’Auditori”: Guia d’orquestra.
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6ANNEX:
Trobareu exemples d’audicions per cada instrument a l’apartat 4 (Propostes didàctiques). Tota 
la informació d’aquest apartat és perquè els i les mestres en feu l’ús que considereu adient, 
evidentment, no és tota per als alumnes.

6_1Fitxes tècniques dels instruments
A continuació oferim unes fitxes tècniques dels instruments relacionats amb el contingut de 
l’activitat per tenir més informació a l’hora de treballar amb l’alumnat.

_ Arpa

_ Guitarra

_ Flauta travessera

_ Violí

_ Balòfon

_ Piano

_ Tamborí
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Arpa
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ARPA

FAMÍLIA: Corda pinçada, sense mànec. Amb les cordes perpendiculars a la caixa. Es 
pincen les cordes amb els dits.

PARTS DESTACADES: 
Caixa de ressonància: De forma triangular, des de els peus fins la voluta. Serveix per 
amplificar el so. Algunes tenen forat (obertura acústica). És la part que l’instrumentista 
té entre les cames.

Cordes: N’hi ha 46, poden ser de niló, tripa o aram, i tenen diferents colors segons la 
nota que són.

Clavilles: Per tensar les cordes.

Columna: Ajuda a aguantar la pressió de les cordes.

Pedals: N’hi ha set, un per cada nota de l’escala i permeten variar l’afinació de les 
cordes.

Cap o claviller.

PRODUCCIÓ DEL SO: Cal pinçar les cordes amb els dits perquè aquestes vibrin. 
Transmeten la vibració a la caixa de ressonància i aquesta ens amplifica el so.

ARPISTES CONEGUTS: Rosa Balcells, Arianna Savall, Nicanor Zabaleta ...

EFECTES DE SO: Arpegiats, glissandi, apagats...

L'ARPA ESCOLLIDA: Es tracta de l'arpa MDMB 520, situada a l'espai del Classicisme. 
Aquesta arpa no té pedals com les arpes modernes. Ens podem fixar en com està 
decorada la voluta del claviller.

L'arpa és un instrument molt antic i per tant ha estat molt modificada al llarg del 
temps. Va començar sent un sol arc de fusta flexible a les puntes del qual s'hi lligava 
una corda tibant. Podeu veure un Arc musical a l'espai 15 del Museu, que és l'orígen 
dels cordòfons pinçats. Es feia servir en la cacera. També podem comparar l'arpa 
amb cítares (de cordes paral·leles a la caixa), salteris, arpes andines... i és clar, amb 
la guitarra que també veuran. La principal diferència d'aquests dos cordòfons és que 
l'arpa no té mànec i la guitarra si.
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Guitarra
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GUITARRA

FAMÍLIA: Corda pinçada, amb mànec. Amb les cordes paral·leles a la caixa de 
ressonància i, per tant, amb pont. Les cordes es pincen amb els dits o una pua.

PARTS DESTACADES: 
Cordes: En té 6 de tripa, niló o recoberte de metall, afinades mi, la, re, sol, si, mi.

Mànec o màstic: Hi ha els trasts (19), que són unes marques transversals que ens 
marquen on cal posar els dits de la mà esquerra per tal de canviar el so de les cordes 
(allargant o escurçant la longitud que vibra de la corda.)

Pont: És la petita fusta a través de la qual passa la vibració de les cordes a la caixa de 
ressonància.

Clavilles i claviller: Les clavilles serveixen per tensar les cordes i afinar-les.

Caixa de ressonància: Serveix per amplificar el so, té forma de vuit i una obertura 
acústica (forat rodó per on surt el so). La seva tapa harmònica és molt important per 
l’amplificació del so.

PRODUCCIÓ DEL SO: Per produir so amb la guitarra cal pinçar les cordes. Aquestes 
vibren i a través del pont transmeten aquest petit moviment a la caixa de ressonància, 
que amplifica el so i el sentim a través del forat circular que té. Per variar l’altura de les 
notes hem d’apretar les cordes sobre el màstil per variar-ne la seva longitud.

GUITARRISTES CONEGUTS: Ferran Sors, Toti Soler, Narciso Yepes, Paco de Lucía...

EFECTES DE SO: Acords, puntejats amb l’ungla, el dit o la pua, arpegiats...

LA GUITARRA ESCOLLIDA: En aquest espai ple de guitarres hem triat la “Pascuala” 
(MDMB 577), de Francisco España. Aquesta guitarra del S. XVII té una inscripció on 
s’hi pot llegir “Soy de Pascuala”, ja que la seva propietària era Pascuala Rodríguez. Al 
Museu també s’hi conserva el faristol i el llibre de partitures manuscrites amb cançons 
que copiava la pròpia Pascuala.

TROBEM DIFERENTS TIPUS DE GUITARRES: Clàssica, flamenca, acústica, elèctrica... 
La podem comparar amb altres instruments com llaüts, mandolines, sítars, banjos, 
balalaiques, uds...
Com hem explicat abans, podem fer la comparació amb l’arpa, un és un cordòfon amb 
mànec (cordes paral·leles a la caixa) i l’altre no (cordes perpendiculars a la caixa).
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Flauta travessera
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FLAUTA  TRAVESSERA

FAMÍLIA: Vent, de bisell. També es classifica segons el material original, aleshores 
seria de la família del vent- fusta.

PARTS DESTACADES: 
Cap: És on trobem l’embocadura de bisell, el forat on dirigim els llavis per bufar.

Tub: Actualment és de metalls com l’alpaca o l’argent, tot i que en els seus orígens era 
de fusta. És on hi ha els forats que cal tapar per variar l’altura del so.

Claus: Serveixen per tapar diferents forats amb un sol dit.

PRODUCCIÓ DEL SO: Produïm el so gràcies a l’aire que bufem dins la flauta a través 
del bisell. El tub amplifica el so perquè el poguem sentir. Per variar l’altura del so cal 
escurçar o allargar el tub tapant els forats amb els dits.

FLAUTISTES CONEGUTS: James Galway, Jean Pierre Rampal, Claudi Arimany...

EFECTES DE SO: Trinos, frulatto, harmònics...

LA FLAUTA ESCOLLIDA: Es tracta d’una flauta travessera de fusta de banús. És la flauta 
Martin Frères (MDMB 595), situada al Bosc sonor.

PODEM DIFERENCIAR LES FLAUTES: Amb o sense claus, les flautes de bec de les 
travesseres... i podem comparar-la amb flautins, flabiols, xistos, quenes, flautes 
de pan, ocarines... També és un instrument molt antic que ha anat tenint diverses 
modificacions.
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Violí
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VIOLÍ

FAMÍLIA: Corda fregada. Amb mànec i cordes paral·leles a la caixa de ressonància. Les 
cordes es freguen amb l’arquet.

PARTS DESTACADES:
Cordes: N’hi ha quatre, afinades mi, la, re, sol.

Mànec: S’agafa amb la mà esquerra i serveix perquè els dits vagin variant la mida de 
les cordes per poder fer les notes. a diferència de la guitarra el violí no té trasts.

Pont: És la petita fusta a través de la qual passa la vibració de les cordes a la caixa de 
ressonància. 

Claviller i clavilles: Les clavilles serveixen per tensar les cordes i afinar-les, n’hi ha una 
per cada corda.

Caixa de ressonància i efes: Serveix per amplificar el so, i les efes són els forats per on 
surt el so.

Barbeta: És on reposa la barbeta del músic per tal d’aguantar el violí. antigament molts 
violins no en tenien.

Arquet: S’agafa amb la mà dreta per fregar les cordes. està fet de fusta i de crins en 
tensió (pèls de cua de cavall o fibres).

PRODUCCIÓ DEL SO: Per fer sonar el violí ens cal fregar una o més cordes amb l’arquet. 
Aleshores la corda es mou, entra en vibració, i aquest petit moviment arriba al pont. 
El pont transmet aquesta vibració a la caixa de ressonància, i aquesta amplifica el so 
perquè el poguem sentir. Per fer les notes ens cal pressionar la corda sobre el mànec, 
per tal de fer-les més curtes o més llargues.

VIOLINISTES CONEGUTS: S. Grapelli, I. Stern, Yehudi Menuhin, D. Oistrach, Enescu...

EFECTES DE SO: Vibrato, pizzicatto, harmònics, dobles cordes, glissandos...

EL VIOLÍ ESCOLLIT: Es tracta d’un Contreras del 1741 (MDMB 1487). José Contreras 
fou un luthier nascut a Granada i considerat per molts com l’Stradivarius espanyol. Va 
restaurar molts violins Stradivari, cosa que li portà gran coneixement de les tècniques 
de restauració i construcció. Avui en dia estan molt ben valorats. Ens aturem en 
aquest violí (sense barbeta) per la importància de l’instrument, tot i que el violí que 
teniu fotografiat és l’ Etienne Maire (MDMB 851) que sí que té barbeta. És un detall que 
poden observar els nens.

Els orígens dels instruments d’arquet se situen a l’antic Orient. A Europa apareix a 
partir del S. VIII amb les conquestes islàmiques. A partir del S. XV sorgeix la família 
del violí, a partir del rabec i la lira de braccio renaixentista, i va evolucionant fins al S. 
XVII i XVIII de mans de luthiers com Amati, Guarneri o Stradivari. S’han convertit en 
elements fonamentals de l’orquestra simfònica. Els podem comparar amb els seus 
germans viola, violoncel i contrabaix, així com els seus avantpassats: rabec, viola de 
gamba, viola de roda...
Podem comparar el violí amb els altres cordòfons de la visita: la guitarra i l’arpa.
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Balàfon
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BALÀFON

FAMÍLIA: Percussió determinada. Idiòfon.

PARTS DESTACADES:
Plaques: Són de fusta i cada una fa una nota diferent, segons la mida que tingui la 
placa.

Ressonadors: Estan fets de carbasses buides, i n’hi ha un per cada placa.

Baquetes: Són per picar les plaques.

PRODUCCIÓ DEL SO: Per fer vibrar les plaques les piquem amb les baquetes. La 
vibració passa a les carbasses que fan de caixa de ressonància. 

PERCUSSIONISTA CONEGUT: Ray Barretto...

EFECTES DE SO: Redobles, glissandos...

EL BALAFO ESCOLLIT: Aquest balafo (MDMB 655) prové de Guinea Equatorial i està 
datat entre el 1850 i el 1900. Té fibra vegetal i tela per la seva decoració. Es tracta d’un 
xilòfon amb vuit làmines de fusta, que al ser percudides amb les baquetes generen el 
so que amplifiquen les carbasses. Cada carbassa ressonadora disposa d’un petit forat 
tapat per una fina membrana vegetal, que configura al so una vibració especial.
El balafo, amb una extensa varietat de noms i de models, és present en una gran 
extensió del continent africà. Característic dels pobles de l’ètnia mandinga de l’oest 
africà el trobem afinat amb escala heptatònica de tons iguals i tocat per músics 
professionals com acompanyament de recitatius de cançons èpiques. 

Podem comparar el balafo amb els xilòfons que tenim a les aules i amb altres idiòfons 
com els metal·lòfons, les marimbes, sanses... Hi ha una varietat enorme d’instruments 
de percussió arreu del món. Podem escoltar també percussions dins l’orquestra o fora 
la música simfònica: el jazz, el flamenc, el claqué, música folk, percussió corporal...
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Trompa
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TROMPA

FAMÍLIA: Vent, de broquet. Si es classifica segons el material és de vent metall.

PARTS DESTACADES:
Embocadura: Hi ha el broquet on recolzem els llavis per bufar. Funciona com un embut.

Cos: Format pel tub i els pistons i vàlvules que varien la llargada del recorregut de 
l’aire.

Campana: És el pavelló final per on surt i s’amplifica el so. 

PRODUCCIÓ DEL SO: Per fer so l’instrumentista bufa pel broquet per tal de fer vibrar 
l’aire a través del tub que al final surt per la campana. L’altura de les notes varia segons 
la llargada del tub i segons la pressió de l’aire dins d’aquest. Hi ha diferents maneres 
d’allargar o escurçar la longitud del tub, però en el cas de la trompa moderna s’hi 
afegeixen uns tubs suplementaris que es connecten amb vàlvules (pistons).

TROMPISTES CONEGUTS: Ignaz Leutbeg va ser un famós trompista del S. XVIII. Va fer-
se amic de W. A. Mozart i diverses de les obres per trompa de Mozart són dedicades a 
ell.Com a trompistes moderns trobem Stefan Dohr o Gerd Seifert.

EFECTES DE SO: Ús de la sordina, de la mà a la campana (variacions d’afinació, sons 
assordindats o apagats...).

LA TROMPA ESCOLLIDA: Es tracta d’una trompa natural (MDMB 1487), que no té  
pistons com les trompes modernes, i aconsegueix variar l’alçada de les notes segons 
la bufera del músic. En podem observar la decoració floral de l’interior del pavelló, que 
fa que sigui un objecte únic,amb personalitat, i fa que es valori com a tal. Hi ha qui diu 
que el fet de decorar-les era per distingir un instrument de l’altre o fins i tot perquè en 
el cas d’anar a caçar el reflex no enlluernés les bèsties. En aquest cas es tracta d’una 
trompa natural, no una trompa de cacera.

Es pot comparar amb altres instruments de vent broquet com: trombó, trompeta, 
tuba, helicó... 
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Piano
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PIANO

FAMÍLIA: Corda percudida, amb teclat.

PARTS DESTACADES:
Embocadura: Hi ha el broquet on recolzem els llavis per bufar. Funciona com un embut.

Cordes i arpa: L’arpa aguanta la pressió de les cordes tensades.

Teclat: Com la majoria de teclats actuals té 88 tecles, entre blanques (52) i negres (36). 
Originàriament les tecles eren d’ivori, actualment són sintètiques. Cada tecla acciona 
un mecanisme per picar una o més cordes amb un martellet.

Pedals: La majoria de pianos actuals en té tres: la sordina, el pedal de ressonància i la 
celesta o pedal d’aproximació.

Caixa de ressonància: Amplifica el so i el modula. La part més important és la tapa 
harmònica.

PRODUCCIÓ DEL SO: Per fer vibrar les cordes cal apretar les tecles que fan moure 
els martellets que piquen les cordes. La vibració s’amplifica gràcies a la caixa de 
ressonància. 
Cada tecla és una nota diferent, i li poden correspondre una o més cordes. El teclat del 
piano, a diferència dels seus avantpassats, té sensibilitat, és a dir, com més fort piques 
més fort sona, i viceversa. Els pedals també ajuden a variar el so.

PIANISTES CONEGUTS: Bebo Valdés, Manel Camp, Tete Montoliu, Clara Schumann, 
Daniel Barenboim, Horowitz, Glen Gould, Maria Joao Pires...

EFECTES DE SO: Martelatto, piano preparat...

EL PIANO ESCOLLIT: El piano que observem és un Rönisch del 1905 (MDMB 1240), 
construït a Dresden, Alemanya. Fou construït per al pianista i compositor Isaac Albèniz 
i la seva família en féu donació al Museu el 1984.
És de mitja cua, lacat de negre ; la placa porta tres escuts calats en relleu i la marca 
Rönisch. Pintat sobre la taula harmònica hi ha el text: Carl Rönisch Dresden N. Königl. 
Sächs Königl Schwed Hof-Piano Forte Fabric trade mark”. La taula harmònica és 
d’avet. Les tecles naturals (blanques) són placades d’ivori i les alterades (negres) són 
de banús. 
El teclat consta de 88 tecles de la-2 a do7. Té dos pedals amb efecte forte i una corda. 
Les cordes són d’acer.
Al frontal, hi ha la marca del piano Rönisch en llautó, i a la dreta amb el mateix material, 
I. Albéniz en forma de la signatura pròpia del compositor i propietari. 

Podem comparar el piano de cua amb diferents tipus de pianos: piano de paret 
o vertical, piano armari, piano de taula, piano girafa... També es pot comparar amb 
altres instruments de teclat (que no de corda) com l’orgue o l’acordió. I també podem 
conèixer els seus avantpassats: espineta, clavecí, clavicordi...
Si volem anar més enllà també podem parlar dels pianos preparats, les pianoles...
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Tamborí
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TAMBORÍ

FAMÍLIA: Percussió indeterminada. Membranòfon.

PARTS DESTACADES:
Caixa de ressonància: Espai cilíndric buit que amplifica el so.

Membrana: Pell tensada sobre la caixa, que piquem amb la baqueta. En té dues, a dalt 
i a baix.

Tensadors: Gràcies a ells podem tensar més o menys les membranes.

Baqueta: Per picar sobre la membrana.

PRODUCCIÓ DEL SO: Amb la baqueta piquem la membrana. La vibració de l’aire 
s’amplifica gràcies a la caixa de ressonància.

COBLES CONEGUDES: La principal de la Bisbal, Sant Jordi...

EFECTES DE SO: Martelatto, piano preparat...

EL TAMBORÍ ESCOLLIT: Hem triat el tamborí MDMB 1732, tot i que la foto és la del 
MDMB 160, molt semblant i també amb clavells. 

El tamborí és molt utilitzat en la música de sardanes, ja que forma part de la cobla. 
També n’hi ha, però, que no formen part de la cobla. Els podem comparar amb gran 
nombre de membranòfons, cilíndrics o no. En cas dels no cilíndrics podríem mirar les 
timbales (semiesfèric), el darbuka (en forma de copa) o el pandero (de marc).
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6_2Característiques dels instruments
Quan descrivim un instrument acostumem a fixar-nos sempre en una sèrie de característiques 
que es van repetint. Aquestes característiques són importants perquè configuren el so de l’instru-
ment i les seves possibilitats expressives.

FORMA Quina forma té?

MATERIAL De què està fet?

PRODUCCIÓ DE 
SO 

Què ens fa falta perquè soni? (aire, cordes o cops?) Quina acció ens 
cal fer? (bufar, picar, pinçar, fregar)

MODULACIÓ DE 
LES QUALITATS 
DEL SO 

Com aconsegueix fer sons aguts o greus? I llargs o curts? I fluix i 
fort?

RESSONADOR O 
AMPLIFICADOR 
DEL SO 

Quina part de l’instrument ajuda a créixer el so?

EVOLUCIÓ Sempre ha estat així? Quins són els seus avantpassats o els seus 
fills? Coneixem instruments semblants?

Cartells amb els noms per retallar i plastificar:

BALAFO TAMBORÍ TROMPA FLAUTA

ARPAPIANO GUITARRA VIOLÍ
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6_3Imatges dels instruments
Aquestes imatges poden ajudar a confeccionar els grups abans de venir al Museu per poder 
familiaritzar-se prèviament. Recomanem introduir-los sense profunditzar per no trencar amb 
l’expectativa de la visita del Museu de la Música, però és positiu que els coneguin.
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6_4Detall dels instruments
Aquestes imatges poden ajudar a confeccionar els grups abans de venir al Museu per poder 
familiaritzar-se prèviament. Recomanem introduir-los sense profunditzar per no trencar amb 
l’expectativa de la visita del Museu de la Música, però és positiu que els coneguin.
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6_5Comparació d’instruments semblants
Com que duran la visita podran observar que alguns instruments estan repetits o d’altres que 
tenen elements en comú, com la forma, però provenen de cultures diferents proposem que 
observin les imatges següents i que responguin les preguntes següents:

Quina imatge de cada parella d’imatges  I quina imatge diries
diries que és la més antiga? que prové de més lluny?



Il·l
us

tr
ac

ió
 V

io
le

ta
 C

re
sp

o

Descarregat el dossier de l’activitat:
trobaràs diverses propostes didàctiques per tenir en compte durant la visita al Museu 

a www.museumusica.bcn.cat
(ACTIVITATS i EDUCACIÓ / Materials pedagògics)

L’Auditori de Barcelona
Lepant 150
08013 
Barcelona 

93 256 36 50 
museumusica@bcn.cat
reservesmuseu@auditori.cat
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