
Música clàssica 
 

 

 
 

 

 

UNA MIQUETA D’HISTÒRIA..... 

 

A continuació podeu observar els períodes de l’evolució de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍDEO DE LA EVOLUCIÓ DE LA MÚSICA:  https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM 

INSTRUMENTS  I AGRUPACIONS CARACTERÍSTICS 

Una orquestra és un conjunt instrumental. Dit d'una altra manera, una agrupació de músics en representació dels 
diferents instruments que existeixen, dirigits normalment per un director, i que interpreten l'obra de manera 
conjunta. 

A part de l'orquestra simfònica tal com se la coneix popularment, es poden trobar altre tipus d'agrupacions 
orquestrals segons el que requereixi l'obra a interpretar, com per exemple poden ser: l'orquestra de cambra (un 
format reduït de la simfònica), l'orquestra de corda(amb només representació d'aquesta tipologia 
d'instruments), l'orquestra simfònica amb cor, l'orquestra simfònica amb solistes vocals o instrumentals, etc.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Instrument
https://ca.wikipedia.org/wiki/Director_d%27orquestra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_de_cambra
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Orquestra_de_corda&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cor_(m%C3%BAsica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Solistes


         

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

com  es  distribueix 

una  orquestra ? 

Música clàssica 

NIVELL 1: PINTA LA FAMÍLIA DE COLOR 

CORDA:  GROC            VENT FUSTA: BLAU   VENT METALL: VERD 

        PERCUSSIÓ: LILA 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Música clàssica 
NIVELL 2: PINTA CADA INSTRUMENT 

VIOLINS:  GROC   FLAUTES TRAVESSERES:: LILA   TROMPES: VERD FOSC 

VIOLES: TARONJA   OBOÈS: ROSA     TROMBONS:  VERD 

VIOLONCELS:  MARRÓ FOSC     CLARINETS: ROSA CLAR   TROMPETES: VERD CLAR 

CONTRABAIXOS: MARRÓ  CLAR  FAGOTS: LILA FLUIX    TUBA: TURQUESA 

ARPA: BEIG 

PIANO: GRANATE            

 

 

PODEU JUGAR EN AQUESTA WEB: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/18410/html5/l_orquestra__clica.htm# 

XILÒFON: BLAU FOSC  BOMBO: BLAU CEL PLATS:  BLAU 

TRIANGLE: BLAU CLAR  TIMBALS: BLAU MAR CAIXA: BLAU 



Música clàssica 
Qui és qui? 

 

 

 
 

  
 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: va néixer el 27 de gener de 1756 a Salzburg. A quatre anys, 

practicava el clavicordi i va començar a compondre petites cançons i minuets de considerable 

dificultat. Als sis, tocava amb destresa el clavecí i el violí.  

Va composar: concerts (27 concerts per a piano, 5 per a violí i diversos per a altres 
instruments), sonates, música de cambra (duets, trios, quartets i quintets), 61 divertimentos, 
serenates,  marxes, 22 òperes. Les seves obres més conegudes són: La flauta mágica, la marxa 
turca, Requiem. 

Johann Sebastian Bach , 21 de març de 1685 - Leipzig, , 28 de juliol de 1750) fou 
un organista i compositor de música barroca, membre de la família de músics més 
extraordinària de la història, amb uns 120 músics. 

La seva fecunda obra es considera el cim de la música barroca, i una de les màximes 
expressions de la música universal, per la seva profunditat intel·lectual. 

Les seves obres més destacades són: els Concerts de Brandenburg, El clavecí ben temprat, 
la Passió segons sant Mateu, L'art de la fuga, les Variacions Goldberg i l'Oratori de Nadal, a 
més de nombroses obres vocals, orquestrals, obres per a orgue, clavecí i altres instruments. 

 

Piotr Ilitx Txaikovski , en rus Пётр Ильич Чайкoвский, (Vótkinsk, 7 de maig de 1840 - Sant 

Petersburg, 6 de novembre de 1893), fou un compositor rus del romanticisme. És autor 

d'algunes de les obres clàssiques més famoses del repertori actual, com ara els ballets El llac 
dels cignes i El trencanous, l'Obertura 1812 

Txaikovski va escriure música en diversos gèneres i formes, incloent-hi la simfonia, l'òpera, 

el ballet, la música instrumental, la música de cambra i la cançó. Tot i comptar amb diversos 

èxits, mai va tenir massa confiança o seguretat en si mateix . 

Antonio Lucio Vivaldi (Venècia, 4 de març del 1678 – Viena, 28 de juliol del 1741) va ser un 

reconegut violinista i un dels principals compositors del Barroc. Era anomenat Il prete 
rosso ('El capellà roig') per ser sacerdot (catòlic) i pèl-roig. Va compondre unes 777 obres,. 

És especialment conegut, en l'àmbit popular, per ser l'autor de la sèrie de concerts per a violí i 

orquestra Les quatre estacions.  

Ludwig van (Bonn, Alemanya, 16 de desembre de 1770 - Viena, Àustria, 26 de març de 1827) 
fou un compositor, director d'orquestra i pianista alemany. El seu llegat musical es va 
estendre, cronològicament, des del classicisme fins a començaments del romanticisme. 

El seu art es va expressar en nombrosos gèneres i, tot i que les simfonies van ser la font 
principal de la seva popularitat internacional, el seu impacte va resultar ser sobretot 
significatiu en les obres per a piano i música de cambra.La seva producció inclou els gèneres 
pianístics, de cambra, concertant i orquestral . 

La música del quart moviment de la novena simfonia, està basada en l'Oda a l'alegria  i va ser 
escollida himne de la Unió Europea. 
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