
 
! ! 

 
 
 

L’orquestra  
 
 
 
 
 

 

! 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/   
File:Dublin_Philharmonic_Orchestra_performing_Tchaikovsky's_Symphony_No_4_in_Charlotte,_North_Carolina.jpg 

 
Objectius  

- Conèixer i distingir les diferents agrupacions orquestrals.  
- Identificar les famílies d’instruments característiques de l’orquestra i els instruments que 

les formen.  
- Conèixer la funció del director d’orquestra.  
- Fer ús de les eines TAC per recerca d’informació, presentació de la informació i 

altres usos. 

 
Descripció de la proposta  
A través d’aquesta activitat l’alumnat farà una recerca pautada per assolir els diferents 

conceptes associats a la formació orquestral. Aquesta recerca es centrarà en  
a) la identificació de les diferents formacions orquestrals (de cambra, simfònica, 

filharmònica), 

b) la introducció en l’àmbit de l’organologia (coneixement de les característiques 

dels diferents instruments i els seus intèrprets més celebres).  
c) el paper del director com a referent de les orquestres i en les emocions que 

pot transmetre la música simfònica. 

El procés d’aprenentatge en aquesta activitat és vivencial i significatiu i fa ús de les noves 

tecnologies per tal de consolidar els continguts apresos. Així, l’alumnat haurà de fer recerca 

on line, construir kahoots, fer poster digital, crear audiovisuals, fent ús de diferents webs i 

aplicacions. 

 
Aspectes didàctics i metodològics  
En aquesta proposta l’alumnat treballarà de forma individual, en parelles o en grup segons el 

procés ho requereixi.. En el cas de disposar d’Ipads pe fer les activitats TIC per accedir a 

algunes pàgines hauran d’instal.lar-se el navegador Puffin.  
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Recursos emprats  
http://www.worldconcerthall.com/ , http://listeningadventures.carnegiehall.org/index.aspx 

http://artsedge.kennedy-center.org/interactives/perfectpitch/ , https://quizizz.com/, 

https:// getkahoot.com/, https://prezi.com/ , https://www.thinglink.com. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
- Organologia i classificació dels instruments. Criteris de classificació per famílies i agrupacions  
- Característiques acústiques i tímbriques. Formacions instrumentals 

 
Competències: 
 
C1: Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i corporal 

per analitzar les produccions artístiques  
C2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual 

de l’entorn natural i cultural. 

C10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió 

i d’acció prosocial 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Aquesta activitat s’adreça a primer o segon d’ESO. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn  
Aquesta activitat es pot relacionar amb tecnologia per l´ús de les TIC i amb català i 

anglès donat que es posa en joc la competència comunicativa en ambdós llengües. 

 
Documents adjunts  
MA_L’orquestra 

 
Autoria  
Oscar Altide Crespo. Institut Quatre Cantons. Barcelona  
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