
                      

                

Títol:  ITINERARI SONOR. DE LA FLAUTA AL HICHIRIKI

creada a partir de fitxes del web sobre "musiques del món" http://www.xtec.cat/~asala4/ (Anna Sala Daniel)

Objectius 
L'objectiu principal és observar les diferencies tímbriques entre els instruments aeròfons de 
bisell i els de llengüeta doble, per poder-los identificar en una audició. 
Un altre objectiu important és  el treball de l'audició musical dins del seu context 
sociocultural, a partir de melodies i instruments de diferents cultures.
Paral·lelament es tractaran altres aspectes de l'anàlisi musical com el Tempo, compàs, ritme, 
textura i mode.

Descripció de la proposta 
Aquesta activitat proposa un “itinerari sonor” basat en l'escolta i anàlisi de 4 audicions de 
diferents  cultures  del  món.  L'alumnat  disposa  s'una  fitxa  on  es  van  plantejant  diferents 
qüestions d'anàlisi de les peces. També s'inclou un qüestionari de repàs.
El  guió  de  l'activitat  es  troba  detallat  a  la  “fitxa  del  professorat”,  juntament  amb  les 
respostes a les qüestions proposades.
Les audicions es troben en una pàgina web sobre “músiques del món”, i estan presentades en 
relació  a  la  cultura  a  la  qual  pertanyen,  acompanyades  d'imatges  (instruments,  mapes, 
paisatges, gent...).
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Està dirigida a la matèria d'Anàlisi Musical de Batxillerat i pretén incidir en la diferenciació 
tímbrica dels instruments aeròfons de bisell i de llengüeta doble. De manera complementària 
es treballen també altres aspectes de l'anàlisi musical.

Aspectes didàctics i metodològics 
El professorat disposa d'una proposta de guió detallat i  l'alumnat d'una fitxa on ha d'anar 
responent a les qüestions plantejades.
L'activitat està dividida en 2 parts, en cadascuna es treballen dues peces musicals.
La primera part està dedicada a les audicions d'Irlanda i Perú, i a  la identificació auditiva 
dels instruments aeròfons de bisell (irish whistle, quena, zampoña). També planteja qüestions 
sobre el compàs i el ritme.
La segona part està dedicada a les audicions de Japó i Catalunya i a la diferencia tímbrica 
entre els instruments aeròfons de bisell  i els de llengüeta doble (shakuhachi / hichiriki, i 
flabiol/gralla). També proposa qüestions sobre la textura, el ritme, el tipus de començament 
d'una melodia i el mode.

Recursos emprats 
Es parteix de pàgina web “musiques del món” (http://www.xtec.cat/~asala4/) , un recull de 
material musical multicultural creat per Anna Sala Daniel (autora també d'aquesta proposta) 
amb una llicència d'estudis  l'any 2007.  S'hi pot accedir des dels portals edu365.cat  i xtec. 
Està organitzada en quatre blocs temàtics segons la zona, en cadascun dels quals hi ha un 
recull d'instruments classificat per famílies i una selecció d'audicions  (fragments musicals de 
menys d'un minut), de les quals se'n treballen 4.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Està  dirigida  a  la  matèria  d'Anàlisi  Musical  de  Batxillerat.  Es  parteix  de  la  base  de  que 
l'alumnat coneix la classificació dels instruments de l'orquestra i els mecanismes de producció 
del so, i que ha fet altres exercicis de diferenciació tímbrica d'instruments. 
També es pot adaptar a altres nivells, com a complement a l'explicació sobre els instruments 
aeròfons.
El treball de l'audició en relació amb el seu context sociocultural és interessant en totes les  
etapes educatives i molt motivador per a l'alumnat.
Documents adjunts*

- Material per a l’alumnat: MA_MUS_itsonor_flauta_hichiriki.pdf
- Guió per al professorat: MP_MUS_itsonor_flauta_hichiriki.pdf
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