“UN MÓN D'INSTRUMENTS”
Educació Infantil, Primària, Secundària i Ed.
Especial.
Activitat de petit format realitzada a l'aula, per a
grups/classe de 25/27 alumnes.
Sessió realitzada a l'aula per en Jordi Parés.

Més enllà del nostre entorn més proper, existeixen nombroses cultures amb
sonoritats pròpies, a les quals ens acostarem a través dels instruments més
característics i especials dels cinc continents: des d’Oceania, fins a les
Amèriques, passant per Àsia, europa i Àfrica.
Descripció:
Es tracta d'una audició d'instruments musicals d'arreu i de tot tipus (vent,
corda i percussió) en la que farem un acostament al fet sonor, al perquè i
com els instruments sonen, a partir d'instruments de so màgic, especial i
exòtic. Veurem i escoltarem instruments d'Oceania, instruments asiàtics
(xinesos, hindús, tibetans, vietnamites, ...), instruments europeus
(mediterranis, de centreeuropeus, de països nòrdics, de Catalunya...),
africans i americans.
Es presentaran, s'explicaran i es tocaran alguns dels instruments més
característics i representatius d'indrets molt singulars: del mar, del pais d'en
Mogli i el llibre de la selva, del desert i les terres d'encantadors de serps, de
la jungla, la sabana i el pais dels animals, de les muntanyes, de la ciutat, de
les mil i una nits, etc.

Objectius:
- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la
música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques
(melodies, ritmes, ...), tenir l'actitud correcta d'escolta i respecte per la
música, els músics i els/les companys/es, etc.
- Conèixer els instruments més importants de diferents cultures d'àmbit
mundial, així com els seu origen i les seves característiques principals.
- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents
cultures i països.
- Conèixer països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves
músiques i sonoritats.
- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de
procedència dels alumnes provinents d'altres països.
- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves
característiques.
- Conèixer a quina família i cultura pertany cada instrument.
- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents i/o
llunyans.

Continguts:
- Audició/concert amb els instruments més representatius d'algunes de les
principals cultures dels cinc continents.
- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les característiques, l'origen i
l'evolució dels instruments musicals més representatius de les principals
cultures mediterrànies.
- Els instruments musicals que s'exposen en l'apartat “Instruments”.
- El so característic de cada familia d'instruments.
- Els diferents sistemes de producció de so de cada familia. Les accions que
s'han de produïr per a què els instruments sonin.

Metodologia:
- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt a prop.
- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.
- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts
dels instruments que es veuran i s'escoltaran.
- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la
comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.
- La sessió té com a fil conductor les famílies d'instruments.
Instruments:
- Vents: Didgeridoo, cargol de mar, brunzidor, sipsi, xeremies, chalumeaux,
magrouna, clarinet, launedas, ney àrab, tilinkó, fujara, ocarina, hulusi, bansuri
hindú i xiulet de nas.
- Cordes: sitar hindú, baglama turc , bouzouki grec i llaut àrab.
Percussions: Pandero del mar, udú, derbukha, bols i campanes, serra
musical, arpa de boca, kalimba.
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