
Horitzontals
2. Dues lletres que són 

l’abreviatura d’una paraula 
italiana que indica que s’ha 
de tocar molt fort

3. El que executa un solo

4. 3a nota de l’escala musical 
de Do Major.

7. Instrument amb cordes i 
tecles que pot tenir cua o no

8. Tercera persona del present 
d’indicatiu del singular del 
verb fer. També és una nota

9. Art de combinar els sons 
d’acord amb les lleis de la 
melodia, l’harmonia i el 
ritme

11. Si no plou ja saps quina 
clau és

12. L’oboè, la flauta, el fagot, el 
clarinet,… són instruments 
de la família del... (2 
paraules)

15. El que exclama el públic 
quan li ha agradat molt un 
concert. Paraula d’origen 
italià

16. Conjunt de persones que 
canten plegades

18. Perquè el violí soni l’has de 
fregar amb un...

21. La trompa, la trompeta i 
la tuba entre d’altres són 
instruments de la família 
del ... (2 paraules)

22. Dues de blanques equivalen 
a una ...

23. De corda i més gros que un 
violoncel

24. Persona que es dedica a 
escriure la música

H - 2. FF - 3. SOLISTA - 4. MI - 7. PIANO - 8. FA - 9. MÚSICA - 11. SOL - 12. VENTFUSTA - 15. BRAVO - 16. COR - 18. ARQUET 
- 21. VENTMETALL - 22. RODONA - 23. CONTRABAIX - 24. COMPOSITOR

V - 1. TIMBALES - 2. FARISTOL - 3. SIMFONIA - 5. LA - 6. DO - 7. PENTAGRAMA - 10. CONCERTINO- 13. SI - 14. AUDITORI 
- 17. BATUTA - 19. BEMOLL - 20. ADAGIO

Els passatemps 
de l’OJC

MOTS MUSICALS ENCREUATS
Ets un expert en música? 

Comprova-ho intentant resoldre 
aquests mots encreuats

Verticals
1. Instruments que formen part 

de la família de la percussió 
que s’utilitzen sovint en 
orquestra

2. Moble, que pot ser de fusta 
o metall, que serveix per 
recolzarhi les partitures i 
poder-les llegir amb més 
comoditat

3. Peça musical normalment 
feta per a orquestra i que 
comprèn diversos moviments

5. Determinant article definit 
femení singular. Nota 
musical

6. Dòmino, domador, 
endormiscar, dosificar, 
ordinador, torradora,... totes 
aquestes paraules tenen una 
nota musical en comú

7. 5 ratlles paral·leles i 
equidistant sobre les quals 
s’escriu música

10. Cap de la secció de violins

13. Afirmatiu

14. Lloc condicionat per a fer 
audicions de música

17. Bastó amb què el director 
d’una orquestra marca el 
compàs

19. Signe que abaixa un semitò 
l’entonació natural de la 
nota que precedeix. Té 
forma de “b”

20. Temps musical lent. El 
d’Albinoni és molt famós



Per completar la graella cal posar una nota (do, re, mi, fa, sol, la, si) en 
les caselles buides, tenint en compte que han d’aparèixer les set notes 
en cada columna, en cada fila i també en cada zona sense repetir-se! 
(Una zona queda delimitada per vores més gruixudes)

Només existeix una solució!

Pista! Les notes de les caselles ombrejades (en ordre: d’esquerra a dreta 
i de dalt a baix) corresponen als primers compassos de la peça musical 
que s’indica al damunt de cada SIDOKU.

Els passatemps de l’OJC
SIDOKU

Aniversari Feliç (Popular)

Creador del sidoku: David puertas



Per completar la graella cal posar una nota (do, re, mi, fa, sol, la, si) en 
les caselles buides, tenint en compte que han d’aparèixer les set notes 
en cada columna, en cada fila i també en cada zona sense repetir-se! 
(Una zona queda delimitada per vores més gruixudes)

Només existeix una solució!

Pista! Les notes de les caselles ombrejades (en ordre: d’esquerra a dreta 
i de dalt a baix) corresponen als primers compassos de la peça musical 
que s’indica al damunt de cada SIDOKU.

Els passatemps de l’OJC
SIDOKU

Cançó de bressol (Brahms)

Creador del sidoku: David puertas



Hem perdut 8 instruments de vent de l’orquestra. No trobem ni els de 
vent fusta, ni els de vent metall.

Ens ajudes a trobar-los?

Resposta: trombó, trompa, trompeta, tuba, flauta, clarinet, fagot i oboè.

Els passatemps de l’OJC
SOPA DE LLETRES



En aquesta sopa tenim un garbuix d’instruments de corda. N’hi ha 
alguns que són fàcils de veure en una orquestra simfònica, però n’hi ha 
d’altres de poc habituals.

Ens ajudaries a trobar-los? N’hi ha 10 en total, (poden estar en 
horitzontal, en vertical o en diagonal).

Resposta: guitarra, mandolina, bandúrria, violoncel, contrabaix, violí, viola, arpa, banjo i llaüt

Els passatemps de l’OJC
SOPA DE LLETRES


