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Activitats Clic
"GUIA D'ORQUESTRA
PER A JOVES"
(Variacions y Fuga sobre un
tema de Purcell, op. 34)
BENJAMIN BRITTEN (1913 - 1976)

Miren Garralda
(mgarrald@pie.xtec.es)

Les activitats que proposo poden ser útils per refermar els coneixements adquirits a traves de
l'audició de l'obra de Benjamin Britten , que per si mateixa ja és prou didàctica.

Una vegada feta l'audició i de forma individual es pot treballar: famílies d'instruments,
reconeixement dels diferents instruments gràfica i auditivament, algunes característiques,
tipus d'embocadura, parts d'un violí,... Tot això a traves de : associacions, trencaclosques,
sopa de lletres i mots encreuats.

1. La caràtula presenta el TEMA sobre el que Britten munta la seva composició.

2. Aquesta activitat presenta l'ORQUESTRA  a traves de l'AFINACIÓ i les  diferents
famílies: FUSTA, METALL, CORDA Y PERCUSSIÓ .(Fent clic sobre les diferents
zones se sent el tema interpretat per les diferents famílies d'instruments)

3. A continuació es presenten els instruments de VENT: FUSTA i METALL. (Fent clic
sobre l'instrument se sent el timbre del  mateix i apareix el seu nom)

4. Segueix un trencaclosques on apareixen algunes característiques dels instruments de
metall.

5. Associació normal entre el timbre i l'instrument de metall: TROMPETA, TROMPA,
TUBA Y TROMBÓ.

6. Associació normal entre dibuix i nom dels instruments anteriors.

7. Associació de resposta escrita : s'ha de escriure el nom corresponent a l'instrument.

8. Trencaclosques amb característiques dels instruments de fusta.

9. Associació normal entre els instruments de fusta i el seu nom: FLAUTA, OBOÈ,
CLARINET, FAGOT.

10. Associació normal entre el so i el dibuix: OBOÈ, CLARINET Y FLAUTA.

11. Associació entre característiques i dibuix de l'instrument
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12. Associació complexa entre els instruments de vent i el tipus d'embocadura: BISELL,
LLENGÜETA SENZILLA y LLENGÜETA DOBLE.

13. Associació complexa entre característiques dels instruments de vent  y tipus : FUSTA  o
METALL.

14. Sopa de lletres amb instruments de vent.

15. Mots encreuats combinant dibuix, so y paraula sobre els instruments de vent.

16. Pantalla d'exploració dels instruments de corda.

17. Corda pinçada, fregada i percudida.

18. Sopa de lletres amb els instruments de CORDA: VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL y
CONTRABAIX.

19. Parts d'un violí: informació.

20. Parts d'un violí: associació

21. Parts d'un violí: resposta escrita

22. Presentació dels instrument de percussió

23. Associació normal entre l'instrument i el seu timbre

24. Associació complexa entre instruments i família a la que pertany

25. Activitat d'exploració per sentir la fuga seguint els instruments que es van incorporant.

26. Associació normal dels diferents fragments de la fuga.

Descompactant el paquet es poden fer adaptacions de les activitats, segons les necessitats del
grup.


