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BATERÍA FETA A CASA AMB MATERIALS BÀSICS 

 

 

  



MATERIALS 

 

Cartulina, gomaeva, papers de colors, etc. (dels colors que més 

ens agraden) 

 

Una base de qualsevol color que siga dura i resistent 



 

Caixes menudes o pots de diferents mides que trobem per casa 

 

 

 

 Una llanda més gran que la resta amb tapa 



Adhesiu molt resistent o cola blanca 

 

Barres de fusta molt econòmiques 

 



 

 

PROCÉS 

El primer que hem de fer és tallar en tres parts iguals d’una de 

les barres de fusta i apegarles a una de les llandes. Aquesta peça 

serà el timbal. 

 

Seguidament hem de forrar totes les peces d’alguns dels 

materials que hem nomenat abans, dels colors que més ens 

agraden. 



 

A continuació haurem de forrar la vora d’un dels pots amb paper 

de plata 

 

 

Apeguem un tros més de la barra de fusta al centre i retallem 

redolins de gomaeva per a apegarlos a la base superior. Aquesta 

peça serà la caixa: 



 

 

Per a finalitzar la caixa la encaixem amb una base de fusta 

 

 Amb ajuda d’una peça de fusta forrada amb paper de plata 

apegarem dos dels pots anomenats anteriorment 



Podem treure d’Internet algún logo del grup que més ens agrade 

i apegarlo a la part delantera del bombo. 

 

Forrem la base amb les mateixes mides de gomaeva 

 

 



 

Amb ajuda d’un adult, un compás i un material metàl.lic com és 

el llautó, retallarem circumferències amb forats al centre que 

faran de platells. Les pul.lirem i amb qualsevol pot farem la base. 

Sols quedaria ficar un pal fi de fusta per a sostenir-ho, i ja 

tindriem els nostres platells. 

 

 



Per a fer el pedal del bombo utilitzarem una pinça qualsevol de 

estendre la roba, un pal fi de fusta i qualsevol peça menuda de 

goma. Tallem la pinça, la encaixem amb el pal també tallat i 

coloquem la goma a la punta. D’aquesta manera quan xafem la 

pinça la goma colpetjarà el bombo i aquest sonarà. 

I per últim, aquesta part és opcional però pot quedar molt millor, 

farem el seient. Amb un troç sobrant de la barra de fusta i una 

base, agafarem un tapó qualsevol i el forrarem amb una tela que 

ens agrade, en aquest cas pell. 

(Per a tocar la nostra bateria podem gastar qualsevol cosa 

allargada i prima, per exemple llapisos o pals del menjar xinés) 



 

 

Fí 

 


