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INTRODUCCIÓ A L’INSTRUMENTACIÓ ORFF 

  

Objectius 
  
Introduïr als alumnes en l’anàlisi de partitures xifrades per a crear els seus 
propis arranjaments. Identificar les parts bàsiques d’un arranjament musical 
modern. 

Descripció de l’activitat 
  
Sempre amb la guia del mestre, els alumnes, per grups, desglossaran les parts 
bàsiques d’un arranjament modern (percussió, baix, acords i melodia). Un cop 
identificats, els alumnes plasmaran aquest anàlisi en una partitura que 
interpretaran conjuntament a posteriori. 

Recursos emprats* 

• Instruments Orff a escollir. Recomanats els següents: 
o Xil·lófon o metal·lófon baix per a la part de baix. 
o Xil·lófon o metal·lófon alt per a la part d’acords. 
o Xil·lófon o metal·lófon soprano per a la melodía. 
o Percussió de só indeterminat per a la part rítmica. Algún 

instrument greu, un altre de més agut i algun de sacseig 
(maraca, shaker...). 

• Partitura amb melodia i acords tríades xifrats senzilla. A ser possible 
sense alteracions cromàtiques. 

• Full pautat per escriure les partitures. 

Desenvolupament i aspectes didàctics i metodològics* 

El mínim que haurien de saber per a començar a treballar és els temps d’un 
compàs, els graus de l’escala (encara que només sigui la de Do), lectura de 
notes al pentagrama i figures rítmiques senzilles (negres, dues corxeres, 

  ! / !1 3



ARC                                                                                                      
  
blanques i els seus silencis poden ser suficients) i identificació de notes amb 
escriptura anglosaxona. 
El més probable és que el que s’hagi d’introduir sigui la notació anglosaxona i 
els graus de l’escala, però preveient que la partitura no tingui alteracions la 
introducció d’aquests conceptes no ha de durar més d’una sessió, i fins i tot 
es pot fer paral·lelament a l’activitat (mitjançant fulls “glossari”, per 
exemple). 
L’activitat comença amb la separació per quatre grups dels alumnes. Cada 
grup s’encarregarà d’arranjar i interpretar respectivament les parts de baix, 
acords, melodia (que normalment no cal arranjar, només llegir) i percussió. 
A la guia del mestre adjunta s’especifica el procés a seguir per a cadascuna de 
les parts. 
Un cop els alumnes tenen les pautes per a realitzar l’arranjament el plasmen 
en un full pautat i l’interpreten. 
Si l’activitat es fa diverses vegades és convenient rotar les tasques dels grups. 
La durada prevista, excloent la introducció dels conceptes anteriorment 
especificats ha de ser de dues sessions per cançó (una d’arranjament i una 
altra d’interpretació). 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
Comunicativa, artística i cultural, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa 
personal i social i ciutadana 

Alumnat a qui s’adreça especialment* 

Aquesta activitat està recomanada per Educació secundària tot i que es pot 
introduïr als darrers cursos d’educació primària (cicle superior). 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Com a la majoría d’activitats que inclouen treball de llenguatge musical, 
aquesta té una relació directa amb l’àrea de les matemàtiques (divisió i 
subdivisió del temps, métrica...) però també té alguns punts en comú amb 
l’àrea de llengua (lectura i escriptura) i l’educació física (coordinació motriu, 
lateralitat...) 

Documents adjunts 

BLOCS DE CONTINGUT

Explorar i percebre: Escolta, exploració i discriminació dels diferents sons que es poden 
produir amb els instruments Orff.

Interpretar i crear: Ús progressiu dels instruments Orff amb petites interpretacions i 
creacions musicals. 
Creacions i improvisacions individuals i col·lectives. 
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• Guía didàctica per al mestre. 
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