


Doncs, ara jo et

moc els fils.

Relaxa’t!

Fantàstic!

Feu-ho vosaltres

per parelles.
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Imagina que ets un

gelat i notes que el

sol et va calfant,

Què et passa?...

Ara imagina’t que ets

un titella de fils.

Tens un fil que t’estira des del cap al sostre.

Quina és la teua posició ara?

tens relaxats els braços?

Preparació
del cos

1
Que divertit!

Ho fem tots?

Els tinc com si

foren de goma.
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Ara agafa l’instrument

amb les mans, posant-hi la mà

esquerra dalt.

Deixa la flauta sobre

les cames i torna-la a agafar

fins que ho faces

sense dubtar.
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Com cal agafar l’instrument
amb les mans
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Unitat 1:
el SI

Partint de la posició anterior, tapa amb l’índex de
la mà esquerra el primer orifici superior i l’orifici de
darrere, amb el dit gros.

Relaxa aquesta mà i deixa la mà dreta com estava.
L’embocadura de la flauta la recolzarem en la barbeta.

Amb la posició del si, alça els quatre dits de la mà
dreta i deixa la flauta recolzada sobre el dit gros
d’aquesta mà. La flauta quedarà subjectada per la
parella índex-dit gros de l’esquerra i amb el dit gros
de la dreta.

Col·locació en la
boca i emissió del so:
el colp de llengua

3
Com he de fer sonar

la flauta?

He de bufar molt

fort perquè sone?

La flauta dolça no necessita massa aire,
per la qual cosa has de controlar a poc
a poc que la síl·laba “du” siga molt suau,
com una “u” xicoteta.

tots els dits

 es mantindran a un o dos

centímetres per damunt de

l’orifici respectiu,

mai al costat.

observa’m els

braços i fes el

mateix que jo.
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Ara fes les

activitats següents:
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