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Potser alguna vegada, quan has sentit una peça musical, 
has anat a un concert, o quan estàs escoltant música al 

teu reproductor MP3, t’han vingut ganes de fer un 
instrument. Amb aquest material, d’una col·lecció més 

gran, et presentem una proposta per acostar-te als 
materials i les eines de l’aula de tecnologia i fer els teus 

propis instruments 

 
 

Sabies que... 
 

La caixa xinesa és un dels instruments de percussió que ja estaven catalogats 
en el s. IV ANE dins del grup dels instruments de fusta 

 
La fusta, com a material, té moltes i diverses utilitats. Des de l’obtenció de 

matèries primeres fins a la generació d’energia 

 
La fusta pot ser dura o tova en funció del tipus d’arbre d’on s’extregui. Dels 

residus que es produeixen en tallar els troncs, de l’escorça... es fan un tipus 
de materials, les fustes manufacturades 

 
La silvicultura és l’explotació agrària dels boscos i que permet gestionar-los 

sense fer un esgotament descontrolat d’espècies arborícoles i adaptades a 
l’entorn 

 

Explora i investiga 
 

Amb tot allò que recullis fes-ne un document utilitzant el programari de 
tractament de textos. 

 
1. Quines són les característiques que ha de tenir una caixa xinesa? 

2. Hem vist que podem tenir dos tipus de fusta, com afecta el tipus de 
fusta a la sonoritat de l’instrument? 

3. De quin tipus de fusta s’acostumen a fer les caixes xineses? 
4. Quin tipus d’explotacions forestal tenim al nostre país? Quines poden 

ser útils en la fabricació d’instruments musicals? Perquè? 

5. Quines propietats té la fusta? I com poden afectar aquestes a les 
peces que fem de fusta? 

6. Que aconseguim encolant les peces de la caixa xinesa de dret i 
través? 

7. Hi ha un derivat de la fusta, són les fustes manufacturades. Podem 
fer una caixa xinesa amb aquestes fustes? Perquè? 

8. Quines eines farem servir per fer aquest instrument amb aquest 
material? I quines operacions farem amb cadascuna? 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_xinesa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fusta
http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf
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Construeix 

 
Un cop hem descobert alguna cosa més de la caixa xinesa, de com es 

construeix i com està feta et proposem que et facis el teu instrument. Per a 
fer-ho només has de seguir la pauta que et proposem tot seguit. Cal que 

tinguis a mà una còpia del plànol de l’instrument (MA_datzet_102_pla.pdf). 
 

El material que utilitzarem és llistó de pi de 110x9, cola blanca, bola de 
faig Ø20, llistó rodó de faig Ø6 i paper de vidre 

Les eines són les que hauràs definit en l’activitat de recerca, no t’oblidis 
dels sergents que et serviran per prémer el conjunt mentre s’està 

encolant 
 

El procés que seguiràs per fer la caixa xinesa és el següent: 
 

1. Marcar les peces 1, 3 i 5 i tallar-les 

2. Marcar les peces 2 i 4 i tallar-les. Cal tenir cura a l’hora de tallar la 
part interior ja que se’ns pot trencar els laterals 

3. Encolar les peces i posar-les una damunt de l’altra segons l’ordre 
establert. Protegeix el sergents amb un retall de cartró o contraplacat 

prim 
4. Polir les sis cares de la caixa i arrodonir les arestes 

 
A partir d’aquest punt hauràs d’acabar de definir el procés tu. 

5. … 
  

 


