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       INTRODUCCIÓ
Tots els instruments de l’orquestra 
estan dividits per diferent famílies. 

La família de vent – fusta, la de 
vent – metall, la de corda fregada, 
la de corda polsada i percudida, i 

per últim la percussió 
indeterminada i la percussió 

determinada.   



   LES CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS
 Una de les 

característiques 
generals dels 
instruments de 
percussió determinada 
es que tots es toquen 
amb una massa , 
excepte la celesta i el 
carilló que el seu so 
es produeix tocant les 
tecles d’un teclat.



               XILÒFON
 - El xilòfon original està format 

per quaranta - dos làmines de 
fusta de canya, de bambú o 
altres tipus.

 - Per tocar aquest instrument 
s’utilitzen unes baquetes amb 
bola de fusta i plàstic dur, a 
vegades  recobertes  d’una capa 
de cuir. Les seves tecles 
representen cada nota i per 
tocar-les s’ha de picar a sobre. 

 - Una de les seves 
característiques més importants 
és que prové d’orígen Africà. 



           METAL· LÒFON

 El metal· lòfon està format per 
una sèrie de làmines o tubs de 
metall.

 - Es toca amb unes baquetes 
picant a les tecles. Aleshores pel 
material del que està fet el soroll 
ressona i es produeix el so.

 - Els metal· xilòfons més antics 
provenen d’Àsia.



               VIBRÀFON

 -El vibràfon és un instrument 
format per làmines de metall, 
que poden compondre tres o 
quatre octaves i mitja.

 - Aquest instrument es toca amb 
unes baquetes que, normalment, 
són de fil de llana, però poden 
estar fetes d’altres materials.



               CELESTA
 - La celesta és un 

instrument fet de fusta.

 - Aquest instrument es 
toca polsant les tecles 
amb els dits.

 Una característica  
important és que és 
molt similar al piano.



               MARIMBA

 - La marimba està feta d’unes 
tecles de fusta.

 - Aquest instrument es toca 
colpejant amb unes maces les 
tecles per reproduir les notes 
musicals.

 - Una de les seves 
característiques és que té una 
estructura molt similar al xil· 
lòfon i és d’origen africà.



                TIMBALES

El nom de timbala  s’utilitza 
habitualment en plural, timbales, 
ja que solen tocar-se en grups de 
com a mínim dues o més 
timbales, en la que cada timbala 
executa una nota determinada de 
l’escala musical.

- Aquest instrument es toca 
copejant les timbales amb una 
baqueta especial, que es diu 
baqueta del timbal.



                 CARILLÓ

 - Un carilló és un instrument 
musical que consisteix en una 
sèrie de campanes, on 
cadascuna d’elles correspon una 
nota.

 - L’instrument es toca des d’un 
teclat específic que està 
connectat amb les  campanes a 
través de cordes.



               CAMPANES

 Les campanes estan fetes, 
generalment, de metall fos, però 
existeixen petites campanes 
decoratives que estan fetes de 
ceràmica o de vidre.

 -Aquest instrument es toca 
colpejant-lo, aleshores 
l’instrument vibra i es produeix el 
so.

 Un tipus de campanes són les 
campanes de vidre.



      CAMPANES TUBULARS

 - Aquest instrument està fet  
de metall, i consisteix d’ una 
sèrie de tubs posats en 
paral·lel, que estan suspesos 
d'una barra horitzontal, i es 
percudeixen amb una maça.

 - La seva sonoritat imita la de 
les campanes, però fa un so 
menor.
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