
LECTURA PER PARELLES 4t (SETMANA DEL 18 AL 23 DE MAIG)

EL INSTRUMENTS MUSICALS 
Els instruments musicals, que, com sabeu, són objectes emprats per a produir sons, 
poden agrupar-se seguint criteris diversos. Tanmateix, si ens fixem en determinades 
característiques físiques, en la manera de fer- los sonar i en els mecanismes 
d’obtenció dels sons, solen agrupar-se en instruments de corda, de vent i de 
percussió. És la divisió més tradicional, si bé no l’única.  
En els instruments de corda el so es produïx per vibració d’una corda o més. El 
nombre de cordes varia segons l’instrument. El violí, posem per cas, en té quatre, la 
guitarra, generalment sis, i el piano, moltes més.  
En els instruments de vent la sonoritat s’obté de la vibració d’una colum- na d’aire 
insuflat per l’instrumentista. La flauta, la trompeta i l’orgue, per exemple, pertanyen 
a aquest grup.  
Finalment, en els instruments de percussió la vibració sonora s’obté col- pint-los 
amb mans, martells, maces... D’aquests instruments, en desta- quem la campana, el 
timbal, la pandereta, el triangle...  

Els instruments i l’orquestra  

Les orquestres són formades per 
instruments diversos, que han 
variat en modalitat i nombre 
amb el pas del temps. Les 
orquestres actuals solen tin- dre 
d’una huitantena a un centenar 
d ’ instruments , de vent , de 
percussió i de corda, amb 
predomini d’aquests darrers.  

Penja les preguntes contestades a Moodle The BenaMakers
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PREGUNTES 

1  Com se solen agrupar els instruments musicals?  

2  Marca vertader (V) o fals (F).  

– En els instruments de corda el so es produïx per la vibració d’una corda o 

més.  

– Tots els instruments de corda tenen el mateix nombre de cordes.  

– El piano és un instrument de corda.  

– En els instruments de vent el so es produïx per l’aire que insufla qui el toca.  

– En una orquestra no hi ha instruments de percussió. – Les orquestres tenen 

entre 80 i 100 instruments.  

3  Escriu el nom de tres instruments que conegues de cada classe.  

- De corda:  

- De vent: 

- De percussió:  

4  Has anat mai a un concert? Quins instruments recordes haver escoltat?  

5  Saps quines són les notes de l’escala musical? Escriu-ne el nom.  

6. Al llarg de la història hi ha hagut grans músics i compositors. En recordes 

cap? Escriu el nom i si recordes el títol d’alguna obra seua. Intenta també 

escriure una xicoteta biografia. 
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