
 

GUIA DIDÀCTICA  DE L´AUDICIÓ 
 

 
 

 

Fitxa artística 
Intèrprets: Barna Brass Quintet. 
Música: Arxiu de Barna Brass. 
Durada: 40 minuts. 
Presentador: Toni Chelvi. 
Destinada: Cicle infantil i mitjà de 
primària. 
 
 

 

Presentació de l´audició 
     ¡¡¡ Que divertit seria escoltar  la trompeta amb una 
animació visual !!!  
Les imatges i el so fan un còctel màgic de pura fantasia 
que absorviran amb l´interès de passar una estona 
divertida. Es presentaran els instruments amb un 
suport visual de  fragments infantils que tots els nens 
identificaran. 
 
 

 
 

                    Alan Menken 

     

          
   



 
Objectius d´aprenentatge 

• Conèixer les característiques bàsiques dels instruments de vent-metall. 
• Identificar les qualitats del so dels diferents instruments. 
• Escoltar amb silenci i interés un  concert en directe. 
• Respectar les diferents peces i estils d´interpretació. 
• Gaudir de l´espectacle asimilant nous continguts. 

 
  

 

 
Resum de l´audició 

   
      El quintet comença el concert amb una introducció 
com si es tractés d´una pel·lícula de dibuixos animats 
amb l´ajuda d´una pantalla a la part superior que tots els 
nens gaudiran. El presentador comença presentant els 
instruments, d´agut a greu comença amb la trompeta on 
l´instrumentista interpretarà cançons com « el rei lleó », 
amb imatges que els nens quedaran meravellats per la 
seva familiaritat. Succesivament es presentaran la resta 
d´instruments com la trompa interpretant « la bella i la 
bèstia », el trombó « la pantera rosa » i la tuba « els tres 
porquets » entre altres. Al finalitzar la presentació dels 
instruments els nens faran una demostració de la seva 
veu cantant una cançò de les escoltades anteriorment. 

 
 

LA TROMPA 
 

 
 

 
Material Didàctic 

     Conèixer els instruments és un treball constant  pel professor/a tant en la primària com 
en el primer cicle de la secundària. En aquesta audició i amb l´ajut d´aquestes fitxes 
donem un pas més gran ja que la riquesa de la música en viu ens ajuda amb l´ 
aprenentatge de molts dels objectius que ens marca el curriculum.  
      Hem pensant que a partir d´aquesta audició es poden treballar continguts com: 

• El quintet com a grup de cambra. 
• Les qualitats del so: altura,durada, intensitat i timbre. 
• Els intruments de vent metall: Trompeta, Trompa, Trombó i Tuba. 
• Aspectes de la composició musical: Ritme, melodia, instrumentació..etc. 
 

     * Partint d´aquests continguts us facilitem informació dels instruments i fitxes per poder 
treballar a la classe, us deixem la llibertat de triar la més adequada depenent dels 
coneixements i l´edat del vostre alumnat. 



 

Els Instruments de vent metall 
 
    
 -Recordes que els instruments de vent metall 
pertanyen a la família dels aeròfons. Aquets 
instruments produeixen el so a partir de la 
vibració  d´una columna d´aire. El cos dels 
instruments actúa de caixa de ressonància i l´aire 
s´introdueix bufant a través de la vibració dels 
llabis a  l´embocadura. L´embocadura té foma 
d´embut i el seu tamany depén del seu 
instrument. Només produeix sons quan 
l´instrumentista insufla aire, pressiona i fa vibrar 
els seus llavis semitancatas dins de 
l´embocadura. 

 

      

 
 -Explicació del comentarista: 

                 

 
   La trompeta: és l´instrument més agut de tota la 
família del vent metall. La seva llargaria també és 
la més curta aproximadament 1´50 metres. Pot 
crear efectes amb l´ajut de la sordina (cambiant el 
timbre), el wa-wa (tapant idestapant la campana 
amb la mà, el frullatti (movent la llengua 
ràpidament). La trompeta té un so brillant i directe i 
fa la funció de melodia solista en el quintet de 
metall. Va ser a principis del segle XIX a alemanya 
que dos inventors Blühmel y Stölzel (o Blümel y 
Stölzl) van desenvolupar un sistema de vàlvules i 
pistons i aconseguiren que aquest instrument 
pogués interpretar tota la escala cromàtica. 
 

 

   
   La trompa:  La trompa deriva d’antics 
instruments en forma de banyes que servien per 
transmetre senyals.  Al segle XVII, apareix  la 
trompa de caça, feta de metall, era un instrument 
natural i només podia produir els harmònics del so 
fonamental, fins que al segle XVIII es van 
començar a utilitzar els efectes de sons tapats 
(amb la mà al pavelló,  modificant l’altura del so). 
Amb el sistema de vàlvules, la trompa és un 
instrument cromàtic que, per la seva forma, amb 
un gran pavelló, i la seva llargada (4,5 m), 
produeix un so menys brillant que la trompeta però 
noble com deia Wagner. Té una gran varietat de 
timbres,  com el Bouchées que es produeix 
posant la mà al màxim de profunditat de la 
campana igual que una  sordina en la trompeta. 
 

 
 
 

         



 
 

 
    El trombó:  En una forma semblant a 
l’actual ja existia en l’època medieval, en què 
rebia el nom de sacabutx. Actualment 
s´anomena trombó de vares  perque té una 
vara que allarga i acurta el tub principal de 
l´instrument per poder canviar l´altura de 
l´instrument. La vara té set posicions que 
allarguen el tub cada vegada donant una 
diferència de semitò en cada una d’elles. Fent 
lliscar la vara es produeixen efectes de 
glissando molt característics. El seu so potent 
ajuda en el fortissimo de l´orquestra en la 
secció de metalls.  En el jazz, trobarem al 
trombó formant part de les bandes estil 
«Nova Orleans» i «Dixieland». També 
existeix un trombó de pistons que s'utilitza 
normalment en la cobla per ballar sardanes. 
 

 
 
 
 

   

 
   La tuba:  La Tuba és l’instrument més greu 
dels de la família de vent-metall. Els seus 
orígens es remunten a finals de l’edat mitjana, 
amb un instrument que es deia serpentó, en 
forma de serp o de S. Aquest    utilitzava un 
sistema de claus per fer les diferents 
afinacions o notes igual que un fagot.  Més 
endavant, a principis del segle XIX, Halliday 
va inventar L’Ophicleide un instrument ja molt 
semblant a la tuba actual. La tuba és un 
instrument que es va inventar a 1835 i neix 
amb l´invenció del sistema de vàlvules o 
pistons, té un tub cònic de 5 metres aprox. 
amb el pavelló orientat cap amunt (en altres 
models com el Helicó el pavelló serà  frontal). 
Al principi el seu ús es limitava a les bandes 
militars, però ben aviat el seu so poderós 
però dolç va ser utilitzat en l’orquestra 
simfònica, no solament per servir de baix als 
trombons, sinó que la seva gran agilitat li 
dóna una gran expressivitat melòdica.   
 
 

 



 Fitxes per treballar l´audició 
 

A continuació facilitem algunes fitxes que es poden treballar abans i després 
de l´audició. Deixem la llibertat al professor per triar la fitxa més adient pel seu 
grup. Treballar amb suport gràfic els instruments de vent metall ajudarà a 
familiaritzar-se amb les parts més importants: embocadura, cos, pavelló, pistons, 
claus, etc... i també a discriminar les diferents famílies d´instruments.  

Donat que  treballem amb una audició seria important escoltar fragments on 
destaquin els instruments de vent. (Us facilitem una llista amb títols). 
Seria molt convenient que després de l´audició encara es treballés el tema dels 
instruments de vent a classe. Podeu preguntar quin instrument els ha agradat 
més, quin han trobat més estrany, en definitiva, repassar el que han vist i escoltat 
a l’audició.  
 
 
 
 
 

FITXA 1 
 
-Relaciona amb fletxes el nom de cada instrument amb el dibuix corresponent. 
 

 

 
 
 
 
 



 
FITXA 2 

 
- Encercla amb pintura de dit el nom correcte d´aquest instrument i a continuació 
pinta´l. 

 
 

 
FITXA 3 

 
-Pinta l´instrument que sona més agut (el que té més lletres) i el que sona més greu 
(el que té menys lletres). 

 
 



FITXA 4 
 
-Retalla cada instrument i col·loca´l al seu músic segons la posició en que es toca. 

 

 
 

 
 

 
 



 

                                           
QÜESTIONARI 

 
1. Quina formació musical has escoltat? 

2. Quins instruments formen aquesta formació musical? 

3. A quina família pertanyen aquests instruments? 

4. Quin és l´instrument més agut ? i el més greu ? 

5. Quin és el mecanisme que fa canviar les diferents notes ? 

6. Quin és l´instrument que no fa servir aquest mecanisme ? Com 

canvia de notes ? 

7. Quin és l´instrument que més t´agrada ? per què ? 

8. Opinió personal de l´audició. 

    

 
Fragments de música recomanats 

 
• Fragment “Las Walkirias” de R. Wagner 
• Overture “Tannhäuser” de R. Wagner 
• Brandenburg Concert  de J. S. Bach  
• Quadres d´una exposició.( Promenade, Bydlo...) de M. Mussorgsky 
• Simfonia Fantàstica de H. Berlioz 
• La marxa de l´òpera Aida de G. Verdi 
• En Forma de G. Miller 
• Miles Davis “the birth of the cool” 
•  “The Pink Phanter” de Henry Mancini 
• Overture “Tannhäuser”  de R. Wagner 
• Tema de la pel.lícula“a la recerca de l´arca perduda” de J. Williams 

  
 
 
*Visita la nostra Web per trobar més informació 
sobre les audicions: 
 

BARNABRASSQUINTET.COM 


