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CARACTERÍSTIQUES 1
Les característiques  d’ aquests  instruments  són : 
Són tots de fusta.
Els més petits  són els més aguts i els més grans són els més 

més greus.
Les cordes sonen en ser fregades amb un arquet  i a vegades 

poden ser tocades amb els dits, en una tècnica que 
s'anomena "pizzicatto“. 

Constitueixen el nucli principal de l'orquestra i formen part 
permanentment de l'orquestra.

Es composa de quatre instruments: el violí, la viola, el 
violoncel i el contrabaix

La forma de la caixa de ressonància  facilita el pas de 
l'arquet quan frega les cordes. 



CARACTERÍSTIQUES 2

 L'arquet  s'utilitza per a fregar les cordes fent 
que aquestes vibrin i l‘ instrument soni, és una 
vareta de fusta al llarg de la qual s'estén un 
floc de crinera de cavall.
Els músics, abans de tocar els instruments de 
corda fregada, freguen l'arquet amb una 
resina que  serveix perquè la crinera de 
l'arquet s'agafi  millor a les cordes. 



Violí

 Instrument fet de fusta, 
amb quatre cordes. 

 Mànec sense trast.
 Arquet  amb crineras de 

cavall que frega les cordes i 
per això  sona.

 El so que produeix  és 
bastant agut.



VIOLA
 Originalment   utilitzaven 

les cordes de  budell  i 
actualment  poden ser de 
budell  entorxat  amb  
alumini, plata o acer, de  
fibres sintètiques 
entorxades, o 
metàl·liques amb o sense  
entorxar.

 L’ instument fa 35 ,7 cm 
de caixa, i 60 cm de 
extrem a extrem.

 El so que produeix és 
agut.



VIOLONCEL

 Instrument format per  
quatre cordes tensades sobre 
la caixa de ressonància, que 
produeix el so quan l’interpret 
llisca l’ arquet per sobre les 
quatre cordes o les punteja 
amb els dits..

 El violoncel és més gran que 
el violí i la viola i és més greu. 
La seva caixa fa uns 77 cm d’ 
alçada.

  



CONTRABAIX

 El contrabaix  medeix 
190cm d’ altura i per 
aixó el músic que ho 
toca ha d’estar de peu 
o sentat en un 
tamburet.

 El so que produeix es 
greu. 



VIDEO
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K3Dj_ny8tVA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K3Dj_ny8tVA
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