
TAMBOR 

 

 

MATERIALS: 

✓ Llaunes buides de Pringles o paregut, 

✓ Cinta adhesiva. 

✓ Dues baquetes o dos Pals, branques, culleres de fusta… 

PASOS: 

✓ Posa tots els pots en circle i enganxa’ls amb la cinta adhesiva, has 

d’enganxar la part de dalt i la de baix, perquè no caiguin. 
✓ Ara farem la corretja. Amb la cinta adhesiva crea una corretja, has 

de tenir en compte la mida, ha de ser de llarga des del coll fins al 

tambor, que ha de quedar a l’alçada del teu melic. 
✓ Si vols dóna-li un toc de personalitatn pots fer-ho amb washi tape, 

paper de regal…utilitza la teva imaginació!! 
✓ Ara queda que piquis i gaudeixis del teu tambor. 

 



MARAQUES 

 

MATERIALS 

✓ Tubs de cartró tipus paper de cuina. 

✓ Cinta adhesiva. 

✓ Arròs. 

✓ Tisores. 

✓ Rotuladors. 

PASOS 

✓ Agafa el tub i posa cinta adhesiva en un extrem, fins que esté 

totalmetn tapat. 

✓ Per l’altre orifici introdieix l’arròs. I tanca aquest orifici també 

tanmateix has fet al principi. 

✓ Decora les tevés maraque com més t’agradi, amb rotuladors, papers, 

botons… 

✓ Fes altra maraca i posa dintre una altra cosa (cigrons, pedres…) i 

comprova que no sonen igual. Una sonarà més greu, altra més aguda. 

✓ I a ballar!!!! Dona-li ritme a les teves cançons!!!! 



CASTANYOLES 

 

MATERIALS 

✓ Cartró 

✓ 2 botons 

✓ Cola o silicona (la silicona amb pistoleta, sempre amb els pares) 

✓ Rotuladors, paper o el que vulguis per decorar. 

PASOS 

✓ Retalla el cartró en forma de rectangle. 

✓ Doblega el cartró per la meitat. 

✓ Decora’l al teu gust i amb els material que vulguis, només una part, 

l’altra, sense decoració. 

✓ Enganxa els botons en la part on no té decoració. Si no tens botons 

pots utilitzar “les xapes” de les ampolletes de vidre. 

I ara, a gaudir de les teves castanyoles!!!!! 

 

 



TAMBOR DE SONALLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

✓ Una capseta tipus “quesitos”. 

✓ Un pal tipus Pals xinesos, o pajeta de cartró (ha de ser el que tingueu 

a casa o al jardí, però dur). 

✓ Cinta adhesiva. 

✓ Tisores. 

✓ Fil gros, corda… 

✓ Boletes amb forat en mig o botons… 

✓ Tot el que vulguis per a decorar. 

PASOS 

✓ Amb la capseta tancada, fes un forat per ficar el pal i dos forats als 

costats per passar el fil o la corda (no han de ser molt grossos). 



✓ Fica la corda i faré un nus. 

✓ Fica els botons o boletes al altre costat de la corda, ara només cal 

fer un nus. 

✓ Decora al gust. 

I a gaudir de la música!!! 


