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Amb aquesta proposta tancarem un seguit de projectes 
que us han permès, a través de la música, fer un primer 

contacte amb la tecnologia. 
Aquest nou treball serà el més complex dels que heu fet 

fins ara. La seva complexitat bé donada per que farem 
un instrument que dóna escala musical i de l’altra del 

conjunt d’operacions que haureu de fer. 

 
 

Sabies que... 
 

El so és les variacions de pressió en un medi, provocat per una vibració que 
es transmet en forma d’ones sonores. Aquestes variacions són percebudes 

per l’oïda humana que les transmet al cervell. 
 

La percussió és un mètode molt senzill d’obtenir un so. Ens cal un objecte 

que pugui vibrar i un picador 
 

Una escala musical són un conjunt de notes i que aquestes permeten definir 
melodies. Dins de l’escala musical hi ha tons i semitons 

 
En molts dels instruments hi ha un element que ajuda a produir i amplificar el 

so, és la caixa de ressonància 
 

 
 

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 un metal·lòfon? 
2. Quines característiques ha de tenir el material de les tecles? 

3. Que fa que els tubs d’un material tant senzill com el que fem servir 
en la construcció d’aquest instrument ens doni una sonoritat tant 

bona com la que podem aconseguir? 

4. Com afecta el gruix de la fusta de la caixa de ressonància a la 
sonoritat de l’instrument? 

5. Com podem aconseguir que les tecles vibrin i no esmorteixin el so? 
6. Com podem fer que el picador millori la sonoritat de les tecles? 

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

 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/So#Pressi.C3.B3_sonora
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_resson%25C3%25A0ncia
http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf


Lutiertec. Tecnologies, un taller d’instruments  3. El metal·lòfon 

David Atzet i Rovira (technecat.org)  2 

Construeix 

 
Ara, després d’aquest recorregut per descobrir el triangle, si no el coneixies, 

et proposem que et facis el teu propi triangle. 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_1rdatzet_103_pla.pdf). 
 

El material que utilitzarem és: tub d’acer Ø20x1,5, llistó de pi de 
15x15, contraplacat de 3mm cola blanca, bola de faig Ø20, llistó rodó de 

faig Ø5, foam o suro i paper de vidre 
Les eines són les que hauràs definit en l’activitat de recerca 

 
El procés que seguiràs per fer el metal·lòfon és el següent: 

 
1. Calcular els valors de cadascuna de les tecles sabent que la fórmula 

és L’ = L -16mm pels tons i L’’ = L -8 pels semitons. Cal tenir en compte 

que L és sempre la longitud de la tecla immediatament anterior. Cada 
tres tons tindrem un semitò. 

2. Marcar les tecles, vuit en total, i tallar-les. Cal tenir cura a l’hora de 
tallar. Si ho fas molt tort no aconseguiràs la nota desitjada 

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

partir del plànol que tens a les mans. 
3. … 

 

 


