
Hola de nou, nois i noies. 

Llegiu bé els enunciats i signeu els treballs abans de començar! 

Cal copiar els enunciats a mà i completar les respostes amb els ítems que teniu a sota. 

Com us haureu adonat, la darrera unitat que estudiarem enguany són les agrupacions instrumentals. Us 

adjunto un text per completar i uns enllaços que us ajudaran a fer aquesta activitat. També us aclariran 

dubtes de les altres fitxes que us vaig enviar. 

LES AGRUPACIONS TÍMBRIQUES 

1. Completa amb els noms que tens a sota: 

1………………………….: agrupació instrumental formada per les famílies de corda, vent i percussió. 

2………………………….: agrupació instrumental formada per les famílies de  vent i percussió, sense corda. 

3.…………………………: agrupació instrumental catalana amb instruments autòctons. Neix a Europa  durant 

el Barroc (segles XVII-XVIII). 

4………………………….: agrupació instrumental formada per una secció rítmica i una melòdica. Té l’origen a 

Nova Orleans a finals del segle XIX. 

5………………………….: agrupació instrumental formada per instruments electròfons i de percussió. Té 

l’origen als EEUU a mitjans del segle XX. 

6………………………..: agrupació instrumental formada per instruments percussió determinada ( xil·lòfons) i 

indeterminada  (tambors). Té l’origen a Indonèsia. 

7………………………..: agrupació instrumental formada per un nombre reduït d’instruments, des de dos fins 

a vuit aproximadament. Neix a Europa  durant el Barroc (segles XVII-XVIII). 

Banda 
simfònica 

Gamelan  Cobla Big band Orquestra Conjunt 
de 
cambra 

Grup de 
rock 

 

2. Escolta amb atenció les següents audicions i escriu el nom de les peces musicals que 

interpreten les següents agrupacions instrumentals als enllaços del youtube que tens a sota: 

Gamelan  

Cobla  

Banda simfònica  

Orquestra  

Conjunt de cambra  

Grup de rock  

Big band  

 



Enllaços: 

https://youtu.be/nGCSrC8RN6c 

https://youtu.be/jBupII3LH_Q 

https://youtu.be/wxiKil4ulh0 

https:/youtu.be/VAyhzKfZb7c 

https://youtu.be/3ZoAuPbKcTg 

https://youtu.be/6zTc2hD2npA 

https://youtu.be/QucSyWTdGYw 

 

P.D. 

Qui vulgui pot començar a practicar la cançó La presó de Lleida amb el tutorial que trobareu 

també al youtube ( tutorial – flauta - La presó de Lleida) 

https://youtu.be/S_D67ltcpJw 

Fins aviat 

EL professor de música 

Wladimir Morales Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


