
 

 

Benvolgudes families de tercer de primària, 
 
 Des de fa uns anys s'inicia el taller de música a tercer de primària i es 
finalitza a cinquè (a sisè ja la utilitzaran per treballar els continguts del curs). 
Valorem que és un complement molt bo a l’àrea d’educació artística ja que a 
part de conèixer la pràctica d’un instrument es reforcen d’una manera pràctica 
tots els elements de llenguatge musical (notes, ritmes...). 
 
 La flauta que estem utilitzant des de que fem el taller de música a 
l'escola és  
 
 FLAUTA DOLÇA MARCA ZEN ON (soprano de digitació ba rroca). 

 
 
Fins ara el resultat és bo i considerem important que tots els alumnes utilitzin la 
mateixa flauta per motius d'afinació, digitació i per facilitar la pràctica en 
conjunt. És per això que us demanem que compreu aquesta flauta per als 
vostres fills i filles (la utilitzaran fins a finalitzar l'etapa primària). 
 
Sovint ha sorgit el dubte de la indiferència entre una flauta amb digitació 
barroca o alemanya. El quadre següent, basat en un estudi publicat en el 
butlletí núm. 7 de l’associació de la flauta de Bec BLOC explica alguns dels 
motius pels quals ens hem decantat per la digitació barroca. 
 

Digitació Barroca  Digitació Alemanya 
Aquesta digitació està basada en 
la tradició pròpia de l’instrument. 

Autenticitat Aquesta digitació és una 
simplificació  fonamentada en un 
error de comprensió de l’instrument. 

És una flauta amb diapasó 
estandarditzat (la = 440 Hz) 

Models i afinació És una flauta amb diapasó variable 
(la entre 430 i 450 Hz) 

Té un so centrat So El so entre les diferents notes no és 
equilibrat. 

Afavoreix una posició equilibrada Posició Provoca inestabilitat 
Es un instrument que dóna bons 
resultats 

Música de conjunt No es pot utilitzar en la músic de 
conjunt a causa de la falta 
d’homogeneïtat en el so i l’afinació 
de l’instrument. 

Només es pot comprar a les 
botigues de música. 

Venda Es pot comprar fins i tot a les 
botigues de joguines. 

Tenen un so segur, amb una bona 
resposta d’articulació. 

Notes agudes Tenen un so poc clar. 

No ofereix cap problema per 
afinar-la 

Escala cromàtica Impossible d’afinar. 

És un instrument que s’estudia en 
els conservatoris i escoles de 
música, i és utilitzat per tots els 
flautistes professionals. 

ús professional No té cabuda ni en l’estudi ni en el 
món professional. 

 

 
Bon estiu i fins al setembre!  


