
MÚSICA
PERCUSSIÓ 

INDETERMINADA



LA PERCUSSIÓ INDETERMINADA
La percussió 
indeterminada és 
un conjunt d’instruments 
que no pot fer melodies.
No es poden afinar.
Formen part de 
l’orquestra  simfònica. 
N’hi ha de tres tipus:
Membranòfons (de 
membrana o pell), de 
fusta i de metall. Es 
poden tocar sacsejant, 
picant i rascant.



El bombo és un instrument de percussió, membranòfon. Consisteix en 
un tambor gros amb una massa, produint un so greu.

El bongo és un instrument d’origen Africà compost per dos tambors, 
un més gran que l’altre que produeixen un so greu o agut, segons quin 
toquis i com

           BONGOS

BOMBOS i BONGOS 



∗ La pandereta és un instrument musical de percussió que està format 
per un cercle de fusta, que té fixats uns sonalls rodons dobles, i una 
membrana agafada, tibant a la vora del centre. 

∗ El pandero és un instrument de percussió membranòfon i de so 
indeterminat més gran que la pandereta. Consisteix en un cèrcol 
ample de fusta el forat del qual està recobert de la membrana.

∗ La caixa és un tambor amb  unes molles de metall que serveixen per 
fer sorolls metàlics.

∗ Tots tres instruments son membranòfons.

LA PANDERETA, EL PANDERO 
I LA CAIXA



La caixa xinesa  és un instrument de fusta que es toca amb una 
baqueta. És rectangular, i en dues de les seves cares té uns forats 
que permeten la ressonància.

Les claus són un instrument de percussió, de fusta agitada, format 
per un parell de bastons cilindrics de fusta massissa.
El seu diàmetre és d’aproximadament 2,5 centímetres i uns 20 
centímetres d’allargada.

El güiro és un instrument musical que  consisteix en rascar un tub 
allargat i raspós amb una baqueta. Té dos forats al mig perquèel so 
ressoni.

LA CAIXA XINESA, LES CLAUS 
I EL GÜIRO 



El gong és un gran disc rodó i metàl·lic, habitualment de bronze, 
amb les vores corbades generalment cap a dins

El plat consisteix en dos discs de metall. Els plats poden tocar-se 
xocant-se entre ells o amb unes vares metàliques, baquetes o 
maces.

La cabassa es un instrument rítmic de fusta agitada. Està construida 
amb anells de boles d’acer en forma de cadenes que envolten un 
cilindre gruixut.

EL GONG, ELS PLATS I LA CABASSA



∗ L’ esquellot està inspirat en l’esquella que porten les vaques. Té la 
mateixa configuració, forma, construcció, material i timbre que la 
propia esquella.

∗ La maraca és  una carbassa plena de pedretes que el músic sacseja 
per fer que soni. Tambè pot estar construida de fusta, i normalment 
està pintada.

∗ El triangle és un instrument de percussio de metall que ha de ser 
colpejat amb una baqueta per que soni.

∗ Les castenyoles són un insrument que consisteix en dues peçes que 
es fan repicar amb els dits. Estan fetes de fusta o metall.

L’ESQUELLOT, LES MARAQUES, EL 
TRIANGLE I LES CASTANYOLES
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