
Instruments Musicals a l’Institut Narcís Oller de V alls  
 
L’alumnat de 2n del CFGS d’Educació Infantil i el de 1r d’ESO han elaborat 
instruments musicals a partir de materials reciclats 
 

• El passat mes de gener, les alumnes de 2n del CFGS d’educació infantil, de 
l’institut Narcís Oller de Valls, van elaborar instruments musicals amb materials 
reciclats. 
Les úniques consignes que se’ls van donar van ser: utilitzar només materials 
reciclats, fer instruments segurs (ja que els havien de tocar infants de 0 a 3 
anys) i finalment, havien de SONAR. 
 

• Més informació 
Aquesta activitat es va dur a terme de manera individual al llarg de poc més 
de quatre hores de classe, i utilitzant els recursos dels que disposem al 
centre. En aquest punt hem d’agrair la col·laboració del departament de 
tecnologia, i la gran ajuda dels conserges. 
El pas inicial va ser decidir quin instrument volien fer i buscar els materials 
adequats. 
Acte seguit va començar el procés de construcció. En aquesta fase es van 
utilitzar materials tan diversos com: caixes, fill de pescar, ampolles de vidre, 
cavallets de fuster, paelles, pots de plàstic, cocos, tubs de cartró, capses de 
galetes i de sabates, claus, pedres, petxines, llegums, culleres de fusta, 
torretes, palletes, pals de fusta, coladors, xapes, escuradents, cubs de 
pintura, roba, perxes o canyes. 
Finalment, posant una mica de pintura aquí, una mica de silicona allà i una 
mica de cola o pegament per tot arreu, el i les alumnes van aconseguir 
(gràcies a una bona dosi de creativitat i originalitat) donar forma als seus 
instruments. 

 
• Un dels temes que hem estat tractant amb els i les alumnes de 1r d’ESO a les 

classes de música ha sigut l’organologia: la definició dels instruments musicals 
i la seva classificació. Un cop assolits els objectius propis de la unitat vam 
decidir ampliar les activitats inspirant-nos en el lema de les Escoles Verdes. 

• Més informació 
El nom amb què vam batejar l’activitat va ser “Taller de joves luthiers”. 
Hi vam dedicar unes 4 hores lectives entre el projecte, la descripció, la 
presentació i el muntatge de l’exposició al vestíbul del centre.  
En l’activitat van participar els alumnes dels grups A, C i D. L’explicació i 
descripció de l’activitat van ajudar als alumnes a fer la tria de 
l’instrument a elaborar, i sobretot a posar accent sobre les premisses i 
objectius de les Escoles Verdes: utilitzar  materials reciclats i reutilitzats, 
per tal que l’activitat suposi un cost material de 0 euros.  
Els instruments musicals aportats pels alumnes van ser d’allò més 
variats i més ben fets. N’hi havia que volien imitar la factura dels 
cordòfons, d’altres que s’atrevien a ser aeròfons; ara, els més 
abundants eren els de la família de percussió, membranòfons i idiòfons. 
El millor de tot, que tots ells sonen... i sonen bé. 



  
 

 


