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Juntament amb mestres de música d’escoles de Sabadell i de Lleida,  i a partir del treball de 
l’Associació la Riscla, sorgeix el projecte “Flabiol a l’Escola”, al qual ens hi hem involucrat. 
Els objectius generals del projecte són:

0 Conèixer i aprendre a tocar el flabiol i el tamborí a l’escola.
0 Treballar els rudiments del llenguatge musical a través d’aquests instruments, tenint en compte la combinació entre 
ritme i melodia.
0 Crear les condicions per a afavorir que el treball musical que es realitza a l’escola traspassi les fronteres de l’aula i surti 
al carrer,als teatres, a les festes i celebracions, ja sigui tan dins l’àmbit de l’escola com fora del centre escolar.
0 Integrar el flabiol i el tamborí dins del ventall d’instruments escolars.
0 Dur a terme un treball musical útil, entenent com a “útil” que es plasmi en unes activitats col*lectives més enllà de l’aula 
de música.
0 Conèixer i viure la realitat que envolta el flabiol i el tamborí, tant de la pròpia vila com de fora: concerts, danses diver-
ses, etc.

Instruments
El  flabiol és de nova construcció ideat a partir de la tècnica de la injecció de plàstic i amb un procés de fabricació industrial 
anàlog al de les flautes de bec de plàstic. És un instrument de molt bona factura que respon amb qualitat al repertori habitual 
del flabiol més enllà de l’àmbit escolar. Aquest nou flabiol de plàstic ha permès abaratir-ne molt el preu i fer-lo assequible a les 
economies de la majoria de les famílies. El flabiol es pot adquirir al web del luthier www.flabiol.cat 
Pel que fa al tamborí tradicional, està fabricat pels propis infants amb materials a l’abast, i es pot dur a terme amb un pressu-
post força petit. 
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