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1  Introducció 
La música i les matemàtiques comparteixen una característica curiosa: moltes persones creuen 
que no són bones en l'una o en l'altra (o en cap de les dues). No obstant, el "no sé cantar" o el 
"mai se m'han donat bé les matemàtiques" probablement no els impedirà tenir èxit en les seves 
carreres, ni tampoc canviarà l'opinió que els altres tinguin d'ells o elles.  

El projecte 'European Music Portfolio - Sounding Ways into Mathematics' (EMP-Maths) busca 
donar un enfocament diferent a aquesta situació. Tothom pot cantar i fer música, i tothom pot 
saber de matemàtiques. Ambdues matèries són part integral de la nostra vida i de la nostra 
societat. El que cal millorar és la nostra capacitat de donar als estudiants l'oportunitat de que els 
agradin. 

La combinació de les matemàtiques i la música en activitats d'aula no és res nou. De fet, el 
nombre d'exemples publicats està en constant augment. És una llàstima que molts investigadors 
s'hagin centrat únicament en l'ús de la música per augmentar els coneixements matemàtics, els 
coneixements generals, o fins i tot la intel·ligència. Peter Hilton aclareix aquest punt en relació a 
les matemàtiques i la música: 

[...] les matemàtiques, igual que la música, val la pena fer-les per si mateixes [...]. Això no és 
negar la gran utilitat de les matemàtiques, però aquesta utilitat tendeix a amagar i disfressar 
la vessant cultural de les matemàtiques. La música no pateix aquesta distorsió, ja que és 
clarament un art que enriqueix al compositor, a l'intèrpret, i a l'audiència. La música no 
necessita ser justificada per la seva contribució a cap altre aspecte de l'existència humana. 
Ningú pregunta, després d'escoltar una simfonia de Beethoven, "I això per a què ha servit? 
'D'altra banda, les matemàtiques no guanyen en utilitat pel fet que prescindim del seu valor 
intrínsec - al contrari, són necessàries una apreciació de les matemàtiques i una comprensió 
de la seva qualitat i dinàmica intrínseca per tal de poder-les aplicar de manera efectiva 
(Gullberg, 1997, p. xvii). 

EMP-Maths està adreçat tant a professors de música com de matemàtiques, així com a 
tothom que estigui interessat en explorar el món de les matemàtiques i la música. 

Aquest manual consta de tres parts. En primer lloc, aprofundeix en la connexió de les 
matemàtiques i la música. Començant amb orientacions pedagògiques de la matèria, es destaquen 
els patrons de reconeixement com una habilitat central de les dues matèries i finalment aborda 
els temes de que la música és matemàtica i les matemàtiques són musicals respectivament. 

La segona part se centra en els conceptes bàsics de l'aprenentatge i aprofundeix en la qüestió 
de per què la música i les matemàtiques s'han d'ensenyar conjuntament però sense caure en el 
parany d'utilitzar-ne una en benefici de l'altra. Co-construcció, percepció i acció, a més de crear 
experiències, són paraules clau que tenim en compte en aquesta segona part. 

La tercera part, que és el nucli del manual, és un recull d'activitats que es poden utilitzar a 
l'aula. Moltes de les activitats i suggeriments ja estan disponibles. Animem a tothom a fer-les 
servir. Les activitats que mostrem en aquest manual posen de relleu una sèrie de camps de les 
matemàtiques i la música per tal de cobrir les àrees principals: el cant, el ball, l'escolta, la resolució 
de problemes, nombres o mesures entre d'altres. Amb aquest enfocament, volem connectar el 
projecte als temes centrals dels currículums dels països participants: Alemanya, Grècia, Romania, 
Eslovàquia, Espanya, Suïssa i el Regne Unit.  
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Aquest manual presenta les activitats amb diferent contingut matemàtic i musical per tal 
d'oferir als docents recursos, idees i exemples. Aquestes activitats estan dissenyades per a ser 
ampliables, adaptables a diferents contextos, i ajustables a les necessitats de cada mestre i les dels 
seus alumnes. D'altra banda, aquestes activitats no només estan previstes per ser dutes a terme 
de forma individual. Cada unitat didàctica pot ser utilitzada per separat o es poden desenvolupar 
conjuntament. 

A part d'aquest manual, el projecte ofereix un curs de formació permanent (en anglès, 
continuing professional development, o CPD), una pàgina web (http://maths.emportfolio.eu) des de la 
qual es poden descarregar tots els materials i una plataforma de col·laboració en línia. En un altre 
document hi ha disponible una revisió general de bibliografia i recerca relacionada1. Hi ha uns 
dossiers addicionals per a mestres que proporcionen materials relacionats així com una breu 
descripció del marc teòric i són la base per als cursos de CPD. El projecte 'Sounding Ways into 
Mathematics' està relacionat amb el projecte EMP-Languages 'A Creative Way into Languages' 
(http://emportfolio.eu/emp/). 

 

   

                                                 
1 Vegeu les publicacions relacionades 'Literature Review' (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015) i "State 
of the Art Paper' (Saunders, Hilton, & Welch, 2015). 
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2  Sounding  ways  -  la  interconnexió  de  la  música  i  les 

matemàtiques 
2.1  Orientacions per al professorat i l'alumnat 

Quan en l'aprenentatge i l'ensenyament combinem disciplines diferents sovint apareixen noves 
formes d'enfocar a l'hora de resoldre problemes i ens permet una millor comprensió dels 
materials. Podem abandonar els mètodes tradicionals, especialment aquells que són percebuts 
negativament, per crear-ne de nous i millors.  

La combinació de les disciplines de música i matemàtiques en el projecte EMP-Maths 
proporciona continguts i mètodes a partir de dues àrees d'estudi per enriquir el procés 
d'ensenyament i aprenentatge. A partir d'aquí es poden crear noves combinacions amb una sèrie 
d'exemples. Aquest manual pretén orientar els mestres en aquesta tasca creativa i simplificar els 
processos comuns entre les dues àrees. 

La combinació de dues matèries acadèmiques exigeix creativitat. Entenem creativitat en el 
següent sentit: 

‐ Hem de fer tries selectives dels continguts i mètodes disponibles en les dues disciplines. 
Aquests mètodes i continguts han de donar suport i millorar el desenvolupament musical i 
matemàtic dels estudiants. Ser creatiu és, segons Poincaré (1948), trobar una nova 
combinació (cf. Hummer et al., 2011, pp. 178-179) del contingut proporcionat.  

‐ Aquestes noves combinacions no compten amb una pràctica estàndard aprovada per 
aplicar-les. Ser creatiu és, segons Ervynck (1991), trobar noves maneres que "se surten de la 
pràctica establerta" (Hummer et al., 2011, p. 179). 

‐ Aquestes noves formes no serien creatives si no fossin adaptables (Sternberg & Lubart, 
2000). Aquí, la creativitat és "la capacitat de presentar un resultat inesperat i inventiu, i que 
sigui clarament adaptatiu" (Hummer et al., 2011, p. 179). 

Aquests aspectes de la creativitat (matemàtica i musical) es poden adaptar, d'una banda, al 
procés creatiu del desenvolupament de les activitats en el projecte EMP-Maths i, de l'altra, a les 
accions i al pensament de tots els professors i estudiants que participen en les activitats.  

En general, hi ha molts temes que podem seleccionar per a ser connectats entre ambdues 
disciplines. Cada connexió crea noves possibilitats a través de la combinació de les matemàtiques 
i la música. No hi ha dubte que aquests camins no estan estandarditzats. Al mateix temps, 
sorgeixen nous accessos adaptatius a les matèries matemàtiques i musicals. Hem cobert aquest 
aspecte en la descripció de les variacions dins de les activitats desenvolupades. 

Les pròpies activitats emmarquen el procés creatiu per a tots els participants. Aquestes 
propostes proporcionen noves experiències a aquells estudiants que d'altra banda haurien estat 
escèptics respecte a les activitats matemàtiques o musicals. A més, els diferents enfocaments 
ajuden a superar les dificultats existents i donen espai als actors implicats per a guanyar 
experiències en la música i les matemàtiques. 
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2.2  Reconeixement i producció de patrons 

El reconeixement de patrons és una activitat humana bàsica que està lligada a la consciència. 
Reconèixer un patró és, en primer lloc, prestar atenció al patró de connexió (Bateson, 2002, p. 
16). Algunes teories afirmen que l'atenció està organitzada rítmicament (Auhagen, 2008, p. 444). 
L'atenció i la consciència dels mecanismes connectors s'observa en els nens amb molta 
freqüència, i sovint inclouen expressions de felicitat: saltar a corda, saltar en bassals o fer sorolls 
picant rítmicament una tanca amb un pal. La capacitat humana per la sincronització rítmica, així 
com per al reconeixement de patrons, comença a la primera infància i sembla que és quelcom 
que fomentem quan fem saltar els nadons sobre els nostres genolls (Fischinger & Kopiez, 2008, 
p. 459). 

Els éssers humans tenim la capacitat de seguir patrons rítmics de forma innata. Els 
experiments amb nadons demostren que són capaços de distingir entre clics rítmics i no rítmics 
(Gembris, 1998, pp. 403f.). Ja des de molt aviat, mentre suren al ventre de la mare, els moviments 
de les cames mostren patrons de tempo que van a temps amb els batecs del cor de la mare 
(Gruhn, 2005, p. 126). Aquestes primeres habilitats musicals rítmiques tenen en comú que el 
nadó és capaç de reconèixer patrons i sintonitzar-hi, o, tal com ho diu Björn Merker, pot 
"sincronitzar-se amb un ritme repetitiu" (Merker, 2000, p. 59). Més endavant, la sincronia és 
obvia en nombroses activitats, principalment a través del joc; per exemple utilitzant una pilota 
en grup, es poden fer activitats cada cop més complexes, -com per exemple acompanyar patrons 
rítmics del llenguatge i cançons amb el moviment- i en activitats cantades. 

"L'anàlisi de patrons i la descripció de les seves regularitats i propietats és un dels objectius 
de les matemàtiques, que Alan H. Schoenfeld (1992, p. 334) descriu com '...un subjecte 
vivent que busca comprendre els patrons que impregnen tant el món que ens envolta com 
la nostra pròpia ment.' Kit Devlin arriba a descriure les matemàtiques com la ciència dels 
patrons: 'Ha estat només en els darrers vint anys o així que ha sorgit una definició de les 
matemàtiques en la que la majoria de matemàtics estan d'acord: les matemàtiques són la 
ciència dels patrons'. (Devlin, 2003, p.3)" (Vogel, 2005, p.445) 

 

Un altre aspecte important del reconeixement de patrons és la classificació o chunking 
(fragmentació) (Jourdain, 2001, p. 163). Els chunks (fragments) són petits paquets d'informació 
que podem tractar com a una unitat2. Aquests fragments els tractem de forma jeràrquica. De 
petits fragments en creem de més grans. A partir d'aquests, en construïm més i de més grans, i 
així successivament. De fet, creem patrons per tal de construir aquests fragments. Escoltar una 
seqüència constant de notes similars ens porta a la construcció de grups de dos o de tres 
(Auhagen, 2008, p. 439), i per tant a la construcció de patrons (rítmics). Semblança, proximitat i 
comportament similar són totes les característiques que permeten el reconeixement de patrons 

mentals. No només podem reconèixer patrons sinó que també podem construïr-los i donar-los 
significat. 

Per exemple, la rellevància dels fragments per a la interacció amb patrons (Vogel, 2005, p. 
446) té importància durant l'exploració de patrons geomètrics. "Durant l'exploració, és important 

                                                 
2 Vegeu també el Teacher's Handbook EMP-Maths Languages, pp 21-24 : 
http://emportfolio.eu/emp/images/stories/materials/EMP_Teachers_Handbook_Final_2012.pdf 
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que trobem els elements o unitats bàsiques del fenomen" (ibis.). Només la identificació 
d'aquestes unitats bàsiques permeten l'anàlisi matemàtica d'ornaments complexos i expliquen la 
fascinació per les matemàtiques.  

Els compositors utilitzen aquesta capacitat per escriure peces polifòniques per a instruments 
monofònics. Agrupen notes de tal manera que la nostra oïda i la nostra ment "senten" dues o 
més veus. El reconeixement de patrons és una tasca important a l'hora de sentir els sons 
(Bharucha & Mencl, Einar W., 1996). Reconèixer els sons dels instruments i l'equivalència de 
l'octava és una tasca de reconeixement de patrons, com ho és la nostra capacitat de categoritzar 
les notes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La i Si com una escala major i reconeixem la mateixa melodia quan 
es toca en diferents tons. Això demostra "que la tessitura i la tonalitat poden servir per confinar 
espectres en representacions invariables d'altura" (Bharucha & Mencl, Einar W., 1996, p. 149). 
Bharucha et al. suggereixen que "els oients occidentals semblen tenir una representació molt 
elaborada de les tonalitats i les seves relacions" (ibid., p. 148). Diversos estudis mostren que això 
també és important per a la capacitat de cantar a vista (Fine, Berry, & Rosner, 2006; Waters, 
Underwood, & Findlay, 1997). Això és particularment així amb la capacitat de predir els tons 
següents en les seqüències. Aquesta capacitat és superior quan aquests tons són part de melodies 
tonals o de patrons ben coneguts.  

La necessitat de reconèixer i sincronitzar amb patrons té les seves arrels en la natura. Els 
animals petits que cacen animals més grans sincronitzen les passes per tal de capturar-los 
(Fischinger & Kopiez, 2008, p. 460), i els ximpanzés sincronitzen les veus per tal d'augmentar la 
distància des de la que se'ls pot sentir (Merker, 2000). 

Els jocs d'infantesa que hem esmentat, o també activitats com ara saltar a corda, saltar en 
bassals i el ball, són ocasions per practicar la coordinació i el reconeixement de patrons 
(Spychiger, 2015a).  

El reconeixement i l'agrupació de patrons ens permet fer coses simultàniament: marxar, 
remar, picar de mans i tocar simfonies. Fer coses conjuntament (i fer-ho saber als altres) reforça 
el grup, atrau les femelles i manté lluny als enemics. Això és així al voltant d'un foc de camp o a 
la selva, on els ximpanzés fan exactament el mateix (Merker, 2000). Quan es fan les coses en 
plena sincronia, aquestes són més intenses i efectives. 

L'agrupació també és una tècnica important que es pot utilitzar per a memoritzar nombres. 

La memòria a curt termini dels éssers humans és capaç de retenir (de mitjana) fins a set ítems. 
Si haguéssim de memoritzar el nombre 1685175017561791, podríem agrupar-lo com a 1685, 
1750, 1756 i 1791, que són els anys de naixement i mort de J.S. Bach i W.A. Mozart, 
respectivament. Si no trobem un exemple així d'oportú, també funcionen grups de dos o tres 
nombres (per exemple, per memoritzar números de telèfon). Això està connectat amb el terreny 
del ritme, on tendim a agrupar esdeveniments en parelles o trios. Podem trobar alguns exemples 
d'activitats d'agrupament en el manual per al professorat. El reconeixement de patrons és al 
centre de les característiques compartides entre les activitats matemàtiques i musicals.  

En tot tipus d'activitats humanes les persones mostren com no només són capaces de 
reconèixer patrons , sinó que també són capaces de crear-los i produïr-los. Això ens porta al 
model del cercle de la funció semiòtica, el qual ofereix la integració d'aquests dos aspectes en el 
comportament humà, la percepció i l'acció, tal com s'explica en el capítol següent (figura 1). 
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2.3  La música  i  les matemàtiques són sistemes de signes que se superposen  i 

interactuen entre ells 

Pitàgores va ser un dels primers a descriure el so i la seva afinació com a relacions matemàtiques, 
basat en el sistema d'harmònics. Aquesta comprensió de la música va donar-li valor humà i 
intel·lectual que fins aleshores havia format part del món diví. Des d'aleshores, la música ha estat 
vista com a "una disciplina acadèmica". La pràctica musical es va dividir en els dos camps 
professionals "musicus i cantor [...] en el primer mil·lenni després de Crist" per tal de separar els 
elements emocionals de la música dels intel·lectuals, i els animals dels éssers humans (Spychiger, 
1995, p. 54 ). Aquesta separació finalment va portar a la creença que la música era en realitat un 
sistema matemàtic. Mentre que la part intel·lectual de la música, aquella que pot explicar-se 
matemàticament, pertany als éssers humans, el valor emocional de la música ha disminuït. 

Aquesta relació entre la música i les matemàtiques ha portat a la idea que la música pot ser 
utilitzada per augmentar el coneixement matemàtic, el rendiment acadèmic i la intel·ligència en 
general (Kelstrom, 1998). Recerques relacionades van concloure que havien trobat l'anomenat 
efecte Mozart (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015, p. 18), dient que la capacitat 
intel·lectual podia incrementar-se en escoltar la música de Mozart (Rauscher, Shaw & Ky, 1995). 
També s'han dut a terme estudis per demostrar els efectes positius que té un increment de 
l'aprenentatge musical sobre el comportament social, l'autoestima i la motivació (Costa-Giomi, 
2004; Smolej Fritz & Peklaj, 2011). Però totes aquestes troballes van demostrar que els beneficis 
de l'educació musical no eren superiors als obtinguts amb la pràctica regular de l'esport 
(Simpkins, Vest, & Becnel, 2010). 

  

Pitàgores i la música 
 
La primera referència a la descripció de la música per mitjà de símbols matemàtics prové de 
Pitàgores (Henning, 2009; Weber, 1991), que va descobrir els principis físics de la música 
occidental. Va utilitzar el monocordi per a fer els primers experiments i va descobrir que la relació 
d'harmònics és constant i relativa a la longitud de la corda. A més, les relacions de 2:3:4:5 dels 
primers quatre harmònics també són fonamentals en la geometria i es van utilitzar en les 
piràmides i tombes egípcies (Weber, 1991, pp 19-20.).  

No obstant, el sistema harmònic és molt més complicat i desenvolupar una escala moderna 
a partir d'aquests principis és gairebé impossible (Hindemith, 1940). Només els intervals 
d'octava, quinta, quarta i tercera són parts fonamentals del sistema harmònic. La resta o bé s'ha 
construït de forma teòrica o bé s'ha adquirit amb el temps per assimilació cultural, però no es 
pot explicar fàcilment des del sistema harmònic. 

  

Símbols numèrics en l'obra de J.S. Bach i altres 
 
Un altre tema important de discussió musico-matemàtica és el que fa referència a l'ús simbòlic 
dels nombres en la música del renaixement i del barroc (Achermann, 2003; Egeler-Wittmann, 
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2004; Stoll, 2001a). Una tècnica habitual és la transició de noms a nombres en les composicions. 
Cada lletra estava connectada a la seva posició en l'alfabet (a = 1, b = 2, etc.) i els noms es 
convertien en una suma. Els nombres resultants s'han utilitzat per determinar el nombre de 
compassos i/o notes per sistema. J.S. Bach, per exemple, tenia una connexió especial amb el 
nombre 14 (Buchborn, 2004). Un altre exemple d'aquesta tècnica, explicada per Stoll (2001a), 
era incorporar els noms de les persones que donaven suport financer al compositor en una peça 
de música. 

Això, a més de demostrar l'ús de nombres, relacions i matemàtiques bàsiques, també indica 
el desig dels compositors de transmetre signatures o missatges secrets que potser només 
coneixien ells mateixos. Aquest és un desig que satisfeien aplicant raonaments matemàtics durant 
el procés de composició. 

  

Nombres, files i simetries - música contemporània i la necessitat d'una estructura 
formal 
 
A principis del segle XX, amb l'abandonament del sistema harmònic i les conseqüències formals 
que això va tenir, els compositors van començar a buscar nous sistemes per donar a la música 
una estructura formal distintiva. El serialisme, per tant, primer va començar per organitzar tots 
els paràmetres musicals (durada, dinàmica i tessitura) al voltant dels 12 semitons. Tot i així, això 
no va solucionar el problema d'estructura formal de les obres. Per això les primeres 
composicions serials (per exemple, el Mode de valeurs et d'intensités de Messiaen, 1949) sembla que 
comencin i acabin sense cap raó aparent; podrien seguir indefinidament. Així, el sistema de ritmes 
irreversibles de Messiaen va posar en evidència la necessitat de simetria en la música. En aquest 
cas Messiaen no va trobar-hi una solució. 

Més endavant, Pierre Boulez, Luigi Nono i Karlheinz Stockhausen van desenvolupar 
sistemes que utilitzaven seqüències numèriques predefinides com a base per a les seves 
composicions. Van crear un mètode per calcular taules de nombres que definien no només 
aspectes relatius a les notes (durada, alçada, dinàmica), sinó també els aspectes de l'estructura 
formal de tota la peça musical (la durada total, el compàs, el nombre de compassos) (Decroupet, 
1995; Henning, 2009; Lehmann, 2009; Stoll, 2001b). En aquell moment eren molt populars la 
successió de Fibonacci i la proporció àuria, les quals estan relacionades entre si. Amb aquestes 
tècniques, els compositors volien recuperar les regles i les simetries d'ordre superior en les 
composicions, les quals s’havien perdut amb la renúncia al sistema harmònic i les seves simetries 
inherents. Un altre enfocament és el de Tom Johnson, que 'compta' la música (Nimczik, 2002). 

La connexió entre matemàtiques i música, en aquest cas, no era perquè la música fos 
especialment propera a les matemàtiques, sinó perquè els paràmetres musicals es poden 
organitzar i transformar per mitjà de tècniques matemàtiques, i viceversa. Els sistemes de signes 
de la música (la notació) i de les matemàtiques (els nombres) són, fins a cert punt, compatibles. 
Les relacions matemàtiques i les simetries s'han utilitzat per determinar l'estructura musical. 

  

Teories semiòtiques en les matemàtiques i la música 
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Les primeres teories semiòtiques descriuen la comunicació com un procés lineal on la informació 
es transmet directament d'una persona a l'altra. En canvi, Charles S. Pearce va desenvolupar la 
triple classificació del procés semiòtic, amb el sistema de subjecte-objecte-signe. Amb tot, aquest 
sistema defineix els processos de comunicació. La música, per tant, no era vista com un sistema 
de signes, en primer lloc perquè és abstracta, i en segon lloc perquè no és la base d'un procés de 
comunicació vàlid. 

Figura 1: Model psicològic general de la relació persona-món. Cercle de la funció semiòtica (segons Lang, 1993) 

Alfred Lang (1993) va desenvolupar un model semiòtic basat en com la persona es relaciona 
amb el món. Entén els sistemes de signes com la base de la percepció humana i l'acció d'una 
manera contínua, com es mostra en el cercle de funció semiòtica (figura 1)3. Aquest enfocament 
nega la necessitat d'establir una distinció entre subjecte i objecte, i enlloc d'això es distingeix entre 
processos que "tenen lloc dins de la persona i [...] fora de la persona" (Spychiger, 2001, p. 57), fent 
servir els termes 'presentant' (en el lloc de l'objecte) i 'interpretant' (en el lloc del subjecte). Així, 
els processos mentals musicals es duen a terme d'una forma circular; una percepció musical ('IntrO', 
el que entra) porta a una experiència musical ( 'IntrA', el que té lloc dins la persona) que pot evocar 
la producció musical ( 'ExtrO', el que surt de la persona cap al món exterior)."Després, aquestes 
accions musicals es manifesten fora de la persona: com a cultura musical" (que és el 'ExtrA', ibid, 
p. 58). Aquest punt tanca el cercle, creant altra vegada noves oportunitats de percepció musical 
(com mostren les fletxes a la figura 1).  

Entendre la música com un sistema de signes independent ens permet comparar aquest 
sistema amb d'altres sistemes, per exemple, els matemàtics, sense deixar de banda la raó 
independent per a la música. Podem buscar i trobar principis musicals que poden explicar-se 
matemàticament. La música està plena de simetries, i la notació és un sistema d'una precisió 
matemàtica.  

Deixar enrere el pensament lineal va obrir la porta a molts més sistemes de signes, i els nous 
aspectes comunicatius (gestos, mímica) es van veure com a sistemes de signes independents. En 

                                                 
3 Resumida a Spychiger (2001, p. 56). 
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la comunicació habitual, tots aquests sistemes interactuen i construeixen un conjunt semiòtic 
(Arzarello, 2015). En les teories educatives modernes de l'ensenyament i l'aprenentatge, aquests 
conjunts tenen un paper important, ja que, amb aquest enfocament, els processos d'ensenyament 
i la interacció a l'aula poden ser descrits de forma molt més precisa. 

Amb la música i les matemàtiques essent pròpiament sistemes de signes i la teoria dels 
conjunts semiòtics, els projectes interdisciplinars poden suposar nous significats. Igual que els 
gestos i la mímica complementen la comunicació auditiva, les matemàtiques poden ser utilitzades 
per explicar la música, i viceversa. En termes simples, ens hi referim com a metàfora. Per exemple, 
el principi matemàtic del mínim comú múltiple és una descripció metafòrica de processos 
polirítmics. I viceversa, els harmònics són metàfores de fraccions i relacions de longitud 
constant. Igual que les metàfores en les cançons, les nostres metàfores no representen 
exactament el principi subjacent però ens ajuden a entendre les relacions i els principis. 

Tot i que no creiem que la música sigui un sistema matemàtic i viceversa, hi ha nombroses 
connexions entre tots dos mons (Bamberger, 2010; Brüning, 2003; Christmann, 2011; Lorenz, 
2003). Volem desenvolupar entorns d'aprenentatge creatius amb aquest concepte de conjunts 
semiòtics (com s'explica amb més detall al capítol 4.1) per reunir diversos sistemes semiòtics.  
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3  Fonaments de l'aprenentatge 
3.1  De la tasca a la construcció 

En aquest capítol es recullen dos aspectes de l'aprenentatge. La tasca representa el punt de partida 
d'un procés d'aprenentatge. Podem descriure les tasques com "que sempre es refereixen a alguna 
cosa que és absent" (Girmes, 2003, p. 6). D'aquesta manera, la tasca es converteix en una font 
d'aprenentatge ja que els alumnes han d'omplir un buit específic en els seus coneixements. 
Naturalment, cal que distingim entre les "tasques de la vida" i les "tasques a l'escola" (cf. Girmes, 
2003, p. 8). Les "tasques de la vida" sorgeixen "quan es troben l'ésser humà i el món sense que 
ningú posi cap tasca a ningú..." (ibid.). Les tasques a l'escola, que anomenem "tasques 
d'aprenentatge" (ibid., p. 10), estan preparades i dissenyades de forma professional. 

En el procés de construcció de les tasques, hi intervenen les condicions del marc 
institucional i la visió del món que té el mestre. El grau de llibertat d'aquestes tasques és variable. 
Per grau de llibertat ens referim a la llibertat d'acció atorgada als estudiants durant l'execució de 
la tasca. Si els procediments i els resultats estan molt definits el marge de maniobra dels alumnes 
és molt baix. D'altra banda, el grau de llibertat de les tasques obertes que formen part dels entorns 
d'aprenentatge tot sovint és alt. Depenent dels coneixements previs de cadascú, podrem abordar 
les capacitats cognitives, els interessos i les motivacions dels alumnes de diverses maneres quan 
processem les tasques. Aquestes maneres normalment donen diferents resultats, tots ells dins del 
rang de possibles resultats. 

El concepte de construcció representa el següent procés d'aprenentatge. Aquest concepte 
d'aprenentatge emfatitza la pròpia activitat de la persona. El professor fa suggeriments que els 
estudiants fan servir per ajudar-se en la construcció activa i auto-controlada del coneixement. A 
més, la inclusió de situacions concretes d'aprenentatge ens centra en la importància dels 
processos d'interacció entre alumnes i professors (Gerstenmaier & Mandl, 1995; Greeno, 1989) 
per tal d'acceptar els marcs institucionals, socioculturals i de motivació, així com els 
condicionants que vinguin dels alumnes. 

Les tasques de matemàtiques són un aspecte central de l'educació que estudiants i professors 
han de tractar. En resposta a la diversitat d'alumnes, les tasques estan organitzades de tal manera 
que permeten als alumnes triar diferents formes d'abordar-les, és a dir, les tasques es poden 
processar al nivell dels alumnes i els seus prerequisits matemàtics o musicals. Tot sovint, després 
d'una fase en que cadascú s'ocupa de la tasca de forma individual, es posen en comú la manera 
com cadascú les ha abordat. Es posa de relleu l'activació dels alumnes, pel que fa a descobrir les 
matemàtiques o la música. 

Molt sovint, el plantejament del pensa-ajunta't-comparteix (de l'anglès think-pair-share) (cf. 
Barzel, Büchter, & Leuders, 2007, pp. 118-123) permet a l'individu analitzar la tasca sense la 
influència de les idees dels altres alumnes. La fase de parelles està destinada a ser un intercanvi 
amb un company d'aprenentatge; la naturalesa mig privada d'aquesta fase ofereix un espai per 
als pensaments incomplets. No és fins al darrer pas que presentem la resta de la classe. Això 
normalment es duu a terme en forma de presentacions, que després es debaten en assemblea. 
Aquesta manera de dur a terme les tasques porta a construccions de coneixement individuals, 
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que, en les fases de parella i de compartir, es desenvolupen encara més amb l'ajuda del discurs. 
Això finalment porta a processos de co-construcció. El concepte de co-construcció es refereix a 
una construcció de coneixement compartit aconseguit a través de l'intercanvi social (cf. Brandt 
& Hock, 2011). 

A diferència de l'aprenentatge matemàtic, l'aprenentatge musical sovint comença amb 
processos de grup. Dins del grup, és possible l'aprenentatge musical a través de la interacció, per 
exemple, "pregunta i resposta" (Spychiger, 2015a, p. 57). Les experiències sobre l'eficiència de 
les accions individuals en un context d'accions comunes són significatives en les classes de 
música. Per exemple, una persona que canta en un cor és capaç d'aconseguir resultats expressius 
en les interpretacions del grup (Spychiger, 2015a, p. 53). D'altra banda, la imitació juga un paper 
important en el procés d'aprenentatge musical, especialment quan ensenyem o aprenem a tocar 
un instrument. 

Tots dos processos d'aprenentatge, tant en les matemàtiques com en la música, van entrellaçant-
se entre els pols de 'l'aprenentatge individual' i 'l'aprenentatge de grup' de manera circular per 
millorar les capacitats de resolució de problemes. En general, l'aprenentatge matemàtic i musical 
en un sentit constructivista es poden descriure com a processos socials, situats i orientats a l'acció 
(cf. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001; Spychiger, 2015a).  

Les tasques d'aprenentatge que es plantegen en les activitats del projecte EMP tenen 
potencial per a principis de construcció i co-construcció i donen peu a enfocaments 
metodològics per a la integració de les matemàtiques i la música. 

  

3.2  Percepció i acció 

La percepció i l'acció són elements centrals en el cercle de la funció semiòtica, que descriu la 
interacció persona-món: la percepció aporta informació a la persona, mentre que, a través de 
l'acció, la persona interactua amb el món. Dins de la persona, la percepció crea coneixement i 
l'acció crea cultura al món (vegeu el capítol 2.3, figura 1). 

En l'educació musical, aquesta unitat no ha estat sempre evident, ja que durant molts anys 
l'educació musical no era més que classes de cant. Només durant la dècada de 1920 (a Alemanya), 
amb la reforma de Leo Kestenberg, es desenvolupa l'educació musical amb la idea de trobar un 
lloc dins la comunitat científica, convertint-se en una preocupació en la formació del professorat 
així com a les escoles. 

No obstant això, durant molt de temps acció i percepció eren aspectes concurrents en la 
filosofia de l'educació musical (Spychiger, 1997). Especialment ben conegut és el debat entre 
Bennett Reimer i David Elliott. D'una banda, Reimer afirmava que "els programes de música a 
l'escola existeixen [només] per proporcionar a les comunitats una varietat de serveis socials" 
(Reimer, 1989, p. 24). Com a conseqüència d'això, volia reforçar la percepció (experiències 
estètiques) de la música en el currículum. 

D'altra banda, David Elliott critica la prevalença de la música clàssica en el currículum i els 
corresponents conceptes d'ensenyament, especialment la manca d'acceptació d'elements afectius 
(Elliott, 1987). Juntament amb Christopher Small, Elliott dóna suport a fer música - musicking - 
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com un element central a l'aula (Elliott & Silverman, 2014; Small, 1998). Amb el cercle de la 
funció semiòtica, Maria Spychiger mostra la importància dels dos elements - acció i percepció - 
per a l'educació musical (Spychiger, 1997), com s'ha demostrat en el model general per a la vida 
humana en el seu conjunt. 

En l'educació moderna de les matemàtiques, la interacció entre la percepció i l'acció també 
guanya importància. Els diferents nivells de comunicació han de treballar junts en conjunts 
semiòtics (Arzarello, 2015) i els alumnes utilitzen cicles d'acció i percepció per desenvolupar la 
comprensió matemàtica. 

Un element central de les matemàtiques és la visió detallada. El reconeixement de patrons i 
la seva traducció a un sistema de signes és una tasca matemàtica fonamental. Observant els 
símbols escrits podem trobar repeticions, i per tant, regularitats. Aquestes regularitats són la base 
dels coneixements matemàtics. Durant les classes, els alumnes reconstrueixen aquest 
enfocament. Les tasques matemàtiques serveixen com a estímuls per a les activitats fetes sobre 
el paper. Amb les anàlisis d'aquestes activitats, basades en la percepció, trobem regularitats que 
es transformen en coneixement. 

El descobriment d'aspectes matemàtics en fenòmens quotidians funciona de la mateixa 
manera. Un procés de modelització transfereix els aspectes centrals de la situació real en un 
model realista que conté els elements estructurals centrals de la situació real. Aquest és el 
fonament d'un model matemàtic. L'acció força els nens a descobrir regularitats matemàtiques i 
principis estructurals a l'aula. En aquest cas, fer matemàtiques seria el concepte corresponent a 
musicking - fer música. Totes les activitats que mostrem combinen elements d'acció i percepció 
per tal d'obrir les ments i estimular les emocions. 

  

3.3  Creant experiències 

Les activitats desenvolupades en aquest projecte estan destinades a obrir els entorns 
d'aprenentatge en els que es poden formar experiències matemàtiques i musicals. El contingut 
musical i el matemàtic es fusiona. Han de proporcionar informació per a les dues matèries. Els 
entorns d'aprenentatge interdisciplinari emmarquen aquest contingut de manera diferent i per 
tant permeten experiències que no són possibles en situacions d'aprenentatge orientades a la 
matèria. 

Tal com ho entén John Dewey (1925; 1980/1934), "l'experiència" és un "esdeveniment 
interactiu, integral, que conté no només components cognitius, sinó també afectius, emocionals 
i estètics" (Neubert, 2008, pp 234-235.). Seguim la seva proposta en posar al centre de 
l'aprenentatge "l'experiència" enlloc de la cognició. En primer lloc, abans de la reflexió i el 
pensament, estem immersos en sentiments, percepció estètica i impressions de situació actual 
(ibid., p. 235). 

Extraiem una seqüència del "corrent dels esdeveniments" de manera intuïtiva (Spychiger, 
2015b, p. 111), i es converteix en una experiència d'aquesta intensitat. L'experiència real és una 
unitat temporal limitada amb qualitat emocional, caràcter descriptiu i contingut al que podem 
posar nom: "Aquelles coses, que quan les recordem diem, 'va ser una experiència'[...] - una baralla 
amb algú amb qui havíem estat íntims, un catàstrofe que finalment vàrem evitar pels pèls [...], 
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aquell sopar en un restaurant de París [...]" (Dewey, 1980/1934, p. 37). Segons Dewey, les 
experiències estan marcades, a més, pel seu caràcter comunicatiu. A través de la interacció, la 
gent pot participar de les experiències dels altres i, potencialment, obtenir altres punts de vista 
sobre les seves pròpies experiències (cf. Neubert, 2008, p. 238). 

 

 

En el context de Dewey, les activitats de EMP-Maths proporcionen entorns d'aprenentatge 
on les experiències són possibles.  

Les activitats EMP-Maths estan creades per provocar esdeveniments matemàtics i musicals 
entrellaçats (veure figura 2). La base situacional per a que els participants tinguin noves 
experiències amb les matemàtiques i la música, o totes dues, es crea mitjançant una selecció 
d'esdeveniments singulars, per exemple a través de la reflexió o els debats de grup. Aquest 
enfocament pot ajudar a canviar la imatge inconscient de les matemàtiques i la música a través 
d'experiències en les activitats d'EMP-Maths.  

   

Figure 1: Experience (Spychiger, 2015, p. 112) 
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4  Aspectes educatius i estructura dels exemples 
4.1  Entorns d'ensenyament i aprenentatge 

Els termes "ensenyament" i "entorn d'aprenentatge" es van crear en un moment en què s'estaven 
creant alternatives a l'ensenyament centrat en la figura del professor. La cerca de noves formes 
d'ensenyament i aprenentatge és sovint obligat a un canvi d'actitud vers l'aprenentatge . Avui en 
dia, l'enfocament constructivista dóna forma a la nostra concepció de l'aprenentatge. La idea 
predominant que tenim de l'aprenentatge és que és un procés de construcció situacional de 
coneixement, que està incrustat en el context i en la cultura (Greeno, 1989). És més, s'entén que 
l'aprenentatge es construeix entre l'alumne i el professor (Krummheuer, 2007, p. 62). 

Aprendre en els entorns d'aprenentatge, la qual cosa és vista com una construcció de 
coneixement, es basa en principis de disseny. Aquests principis troben la seva expressió en 
diferents enfocaments d'ensenyament constructivistes. Alguns exemples d'aquests enfocaments 
són l'enfocament d'instrucció ancorada, l'enfocament de flexibilitat cognitiva, i l'enfocament de 
l'aprenentatge cognitiu. Aquests enfocaments, que són de la dècada dels 90, tenen un aspecte en 
comú: els mestres dissenyen una 'aula-d'aprenentatge' en què els alumnes són introduïts de 
manera pràctica al pensament i l'actuació professional. Aquests tipus d'entorns d'ensenyament i 
aprenentatge es poden descriure de la següent manera: "Un ambient d'aprenentatge és un lloc 
on la gent pot fer ús de recursos per donar sentit a les coses i construir solucions significatives 
als problemes." (Wilson, 1996, p. 3) . La definició d'aquest tipus d'ambient d'aprenentatge 
constructivista és, segons Wilson (1996, p. 5): 

... un lloc on els estudiants poden treballar junts i recolzar-se els uns als altres, ja que utilitzen 
una sèrie d'eines i recursos d'informació dins l'autorització guiada que ofereixen els objectius 
d'aprenentatge i les activitats de resolució de problemes. 

Aquesta definició mostra clarament que l'ensenyament i els entorns d'aprenentatge creen espais 
per a l'alumne i, al mateix temps, estan dissenyats pel mestre. Per això, l'aprenentatge en aquests 
entorns és encara institucionalitzat, ja que està planejat per davant i dissenyat de manera 
específica, però genera espais de creació per a que l'alumne prengui contacte amb el material pel 
seu compte. 

Pensar en la formació com a un context posa èmfasi en el "lloc" o "l'espai" on es produeix 
l'aprenentatge. Com a mínim, un entorn d'aprenentatge conté l'alumne, un "escenari" o 
"espai" on l'alumne actua, utilitzant eines i dispositius, recollint i interpretant informació, 
potser interactuant amb altres, etc. (Wilson, 1996, p. 4). 

En l'actualitat, el terme "entorn d'aprenentatge" sovint apareix juntament amb el terme 
'diferenciar', especialment combinat amb "diferenciació natural". És important que els estudiants 
/ alumnes trobin les seves pròpies maneres d'aprendre, el seu ritme d'aprenentatge i la seva 
manera de crear revelacions individuals. Més recentment, el terme co-construcció sembla que 
està guanyant importància. Amb el terme co-construcció, l'"assoliment del disseny individual" 
rep un "caràcter cultural" (Brandt & Hock, 2011, p. 249). 

En l'àmbit de les matemàtiques, això s'anomena un "ambient d'aprenentatge significatiu", 
que posseeix els següents atributs: 
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contingut matemàtic amb estructures i patrons visibles (estructura professional); orientació 
cap als aspectes centrals; potencial d'activació cognitiva elevada; activitat orientada a 
continguts i processos matemàtics; inici de la independència de tots els alumnes; foment de 
les formes individuals de pensament i aprenentatge, així com la forma de presentació de 
l'alumne; l'accés per a tothom: l'activitat matemàtica hauria de ser possible en un nivell bàsic, 
l'ús de la capacitat de connectar el coneixement previ; desafiaments per als que aprenen 
ràpid i amb problemes d'exigència; facilitació de l'intercanvi social i comunicació matemàtica 
(Hirt & Wälti, 2008, p. 14 ; traducció a l'anglès de Peter Ludes). 

Aquestes descripcions dels entorns d'aprenentatge poden ser transferides a les activitats del 
projecte EMP-Maths. Ofereixen un potencial d'activació cognitiva molt alt, que pot intensificar-

se amb l'experiència física. L'eix central roman clarament en la pròpia activitat dels estudiants. 
L'activitat i experiència mútues crea espais de descoberta per als alumnes, que integren el progrés 
d'aprenentatge individual amb la interconnexió de les matemàtiques i la música. En aquests 
espais, que estan oberts a les idees dels alumnes, es poden crear nous entorns d'aprenentatge. 
Com mostren Cslovjecsek i Linneweber (2011), els alumnes es converteixen en col·laboradors 
substancials en el procés d'ensenyament i aprenentatge. 

  

4.2  El paper dels materials i de l'espai 

S'assignen materials a diversos processos d'aprenentatge matemàtic. Els materials serveixen 
d'eines per a la imaginació, iniciant processos de pensament i fent-los explícits (cf. Hülswitt, 
2003, p. 24). Els materials visualitzen pensaments matemàtics i ajuden al procés d'aprenentatge. 
Les estructures dels objectes matemàtics, per exemple, nombres, es materialitzen. Les activitats 
amb aquest material matemàtic poden construir imatges mentals, això és, les seqüències de 
moviment són substituïdes per imatges mentals (Vogel, 2014). L'aprenentatge musical va 
acompanyat de so i d'instruments musicals, així com també d'elements visuals i de ritmes. 
D'aquesta manera, els materials musicals serveixen com a part de la producció musical. En el 
marc teòric, el concepte d'imatges mentals està menys emfatitzat; per contra, la interacció entre 
l'alumne i el material esdevé el focus. 

Segons Vigotski, un material fa la funció de mediador: 

Durant un temps existeixen funcions mentals superiors en una forma distribuïda o 
"compartida", quan els alumnes i els seus mentors utilitzen noves eines culturals de manera 
conjunta en el context de solucionar algunes tasques. Després d'adquirir (en la terminologia 
de Vigotski 'apropiar-se de') una sèrie d'eines culturals, els nens esdevenen capaços d'utilitzar 
funcions mentals superiors de forma independent (Bodrova, E. & Leong, D. J., 2001, p. 9). 

Els materials, i particularment les accions associades amb els materials, representen 

llenguatge específic, maneres de fer i de pensar de forma funcional en una cultura concreta. Els 

materials poden, per tant, permetre l'accés a aquest món temàtic. Al mateix temps, els materials 

ofereixen l'oportunitat d'incloure el món dels alumnes (Vogel, 2014). Els materials prenen la 

funció mediadora en l'aprenentatge matemàtic i també en l'aprenentatge musical. L'educació 

infantil sovint comença amb els materials de joc dels nens (joguines). En el procés d'aprenentatge 

matemàtic o musical s'assignen funcions a aquest material de joc. Un conjunt d'objectes es 

converteix en la representació d'un nombre, les disposicions de les peces d'una vaixella en una 
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taula són considerades relacions funcionals, i la cassola o la tassa es converteixen en instruments 

sonors. 

Incloure l'espai en la creació d'entorns d'aprenentatge permet considerar el cos humà com 
una tercera dimensió. La persona que s'experimenta / a si mateixa en la interacció amb l'espai 
que l'envolta. Les seqüències de moviment i els moviments del cos poden ser interpretats 
matemàticament (Vogel, 2008). Els moviments del cos, com ara el picar de mans, poden ser 
mitjans de producció musical. 

  

4.3  Estructura dels exemples 

Aquest manual pel professorat inclou sis exemples per donar una idea de les possibilitats de 
combinar les matemàtiques i la música a l'aula. L'estructura proposada segueix un disseny 
d'aplicació a l'aula.  

Els següents exemples, presentats al capítol 5, estan estructurats en quatre parts principals, 
de les quals la tercera, Implementació, descriu el contingut de l'activitat. 

 
Figura 3: Estructura contínua al llarg de tots els exemples de la secció 5 

 
Part I: Visió general 
 
Aquesta secció proporciona informació general sobre tots els exemples per a que sigui fàcil 
trobar activitats apropiades per a cada situació. Les paraules clau i una breu descripció ofereixen 
una vista ràpida de l'activitat. Com que molts dels exemples parteixen d'idees simples, el 
professorat més expert podrà treballar amb aquesta visió general i amb una repassada ràpida de 
la secció tres. Però no està de més fer una ullada a les variacions ja que creiem que aquesta és la 
part més important per a posteriors ampliacions de les activitats. 

Connectada amb aquest manual hi ha una llista d’habilitats i característiques fonamentals" 
de matemàtiques i música. Cada activitat està relacionada amb aquesta llista ja que es dóna en els 
currículums de tots els països participants. 

  

  

Visió general

• Títol
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• Paraules clau
• Descripció breu
• Continguts 

procedimentals 
/ aspectes claus 
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prèvies

• Requisits previs 
de matemàtiques

• Requisits previs 
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matemàtiques i 
la música

Implementació
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Variacions
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Part II: Consideracions prèvies 
 

Aquesta secció pretén assegurar que els alumnes tinguin tots els coneixements i habilitats 
necessàries per a aquesta activitat. Algunes activitats poden ser més importants que altres, però 
han de ser divertides i fàcils de gestionar pels alumnes, que no han de trobar dificultats 
importants a mitja activitat. Assegureu-vos de llegir aquesta secció amb atenció. 

  

Part III: Implementació 
 
La tercera secció proporciona instruccions breus sobre com es pot implementar l'activitat a 
l'escola. L'enfocament estàndard que inclou proporciona una guia sobre com començar. D'aquí 
sorgeix la idea de tenir un full de referència4, que no és més que una breu introducció, i no pot 
substituir una adequada preparació de les lliçons i matèries. A més, els objectius, el grup al que 
s'adreça i la durada recomanada donen informació més detallada que es pot utilitzar per preparar 
l'activitat. 

  

Part IV: Variacions 
 
Les variacions no només mostren altres 
formes de dur a terme l'activitat, sinó que 
volen obrir-nos els ulls al món de 
l'aprenentatge transversal sobre el tema de 
l'activitat. Les activitats que figuren en 
aquest manual pel professorat són 
deliberadament curtes i fàcils. Cada 
activitat pot ser vista com la porta 
d'entrada a un nou univers d'idees. 

Els exemples presentats al capítol 5 
s'estructuren seguint la plantilla de la 
figura 5. La plantilla conté unes icones per 
orientar-nos ràpidament a través de les diverses seccions: la part I, la visió general, mostra un ull. 
La part II, Consideracions prèvies, fa servir la imatge d'un bloc de notes. Aquesta part també recull 

idees de fons en relació amb la connexió entre les matemàtiques i la música, i és la part més 
intel·lectual de la presentació. La icona de la part III mostra una peça de trencaclosques. Això vol 
dir que aquesta activitat - amb els seus objectius i característiques - és una contribució específica 
a la idea de fons general d'aquest enfocament a l'aprenentatge: les sonoritzacions de les 
matemàtiques, o les formes de matematitzar el so. Finalment, la icona de la part IV mostra dues 
fletxes en direccions oposades. En aquesta secció hi ha les variacions de l'activitat, amb la idea 
que el professorat tingui més d'una manera de dur-la a terme i, amb sort, potser s'animi a trobar 
noves formes pel seu compte. 

                                                 
4 Liebetrau (2004, p. 9). 

Part I – Visió general  

Part IV – Variacions 

Part II – Consideracions prèvies 

Part III – Implementació 

Figura 2: Estructura dels exemples amb icones 
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Figure 3: Plantilla dels exemples
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5  Exemples 

5.1  Els sons de l'escola 

Tema  
  'Sounding ways around school' tracta paisatges sonors, les relacions i les possibles 

representacions. 

Paraules clau 
  Paisatges sonors (entorn acústic), escolta, línies temporals, relacions 

Descripció breu 
  En aquesta activitat els alumnes escolten els sons de l'ambient escolar, els situen en 

una línia temporal i exploren paisatges sonors pel seu compte. 

Continguts procedimentals / aspectes claus de música i matemàtiques
  Música: Apreciació de la música i consciència auditiva a través de l'escolta, percepció 

distintiva de sons, capacitat per descriure els sons i sorolls d'acord amb diversos 
aspectes, reconeixement de la volatilitat dels sons i sorolls, notació gràfica 

Matemàtiques: Geometria (longitud, transformació), mesura (longitud), nombres 
(estimació i comparació); orientació espacial, orientació temporal, ordres, relacions 
(i/o, abans, després, simultàniament, etc.), i la teoria de conjunts 

  

Consideracions prèvies 

Requisits previs de matemàtiques
  Coneixements bàsics d'orientació espacial i estimació de temps i distàncies 

Requisits previs de música 
  Consciència auditiva dels sons que ens envolten 

La connexió entre les matemàtiques i la música (i els beneficis que suposa en l'aprenentatge)
  Escoltar un soundwalk i reconèixer-ne els sons enregistrats connecta l'orientació espacial 

i l'estimació de temps i distàncies amb la consciència auditiva dels sons ambientals. 

L'assignació d'un so / esdeveniment a un moment determinat està relacionat amb 
l'assignació de distància / temps en matemàtiques. Fer agrupacions seguint diferents 
criteris (distància, font, durada, intensitat) introdueix alguns aspectes de la teoria de 
conjunts. 
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Implementació de l'activitat 

Objectius 
  Millorar les capacitats d'escolta i de descripció de sons de l'alumne. Desenvolupar la 

comprensió de que els sons sovint són momentanis i que les percepcions i els records 
dels sons són subjectius. Fer un ús correcte de la línia temporal i agrupar sons d'acord 
a diferents criteris. Fer ordenacions (del més proper al més llunyà, de més fort a més 
fluix, del primer a l'últim, etc.). 

Grup al que s'adreça  
  Edats: de 6 a 11 anys (o més), fins a 30 alumnes. Els debats també es poden fer amb 

grups més petits. 

Durada 
  30 minuts per la proposta estàndard 

Activitat - Proposta estàndard 
  Preparació: El mestre enregistra els sons d'un soundwalk (per a una definició, vegeu 

els recursos) als voltants de l'escola.(Quan portem sabates que fan soroll, el terra i les 
habitacions sonaran en combinació amb molts altres sons i sorolls del voltant.) 
1. A la classe, els estudiants escolten atentament l'enregistrament. A més 
d'escoltar, escriuen o dibuixen el que creuen que senten en la gravació. 
2. Recollim les respostes en targetes i les debatem a classe. Les ordenem de 
formes diferents (font, forma, distància, volum, etc.) agrupant-les i buscant relacions 
entre elles. 
3. Situem els sons en una línia temporal que dibuixem a la pissarra o a terra amb 
una línia o amb un cordill i pinces de la roba. El debat pot començar sobre l'ordre dels 
sons i més endavant podem debatre sobre el temps que hi ha entre els diferents 
esdeveniments sonors. 
4. Fem el mateix soundwalk amb els alumnes (també el podem fer un altre dia). 

Materials, imatges, música - Disposició espacial de materials 
  Un enregistrament propi, preferiblement d'un soundwalk fet als voltants de l'escola 

(recomanem que aquest passeig no superi els dos minuts de durada) 

Dispositius d'enregistrament (aplicacions de mòbil, gravadores d'àudio, etc.) 
('soundOscope' és l'aplicació per a dispositius mòbils que recomanem) 
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Variacions 

Variacions 
  Fem un altre enregistrament (o demanem als alumnes que el facin) i el comparem amb 

el primer soundwalk. Què hi ha de nou, què és igual i què ha canviat? Mirem d'encaixar 
els nous sons i sorolls en la primera línia temporal. 

Els alumnes en grups creen o instal·len un soundwalk a prop de l'escola expandint-ne 
les possibilitats i explorant-lo seguint la proposta estàndard (per exemple, en un altre 
moment i condicions meteorològiques). 

En cursos superiors podem fer servir dispositius de navegació GPS que fan el 
seguiment i posterior visualització d'una ruta (per exemple, sobre un mapa en línia com 
Google Maps). 

Compartir el(s) soundwalk(s) amb classes d'altres escoles. 

Altres propostes de música 
  Combinar els diversos sons amb una partitura musical i tocar-la amb instruments. 

Utilitzar sons individuals com a mostres per crear un ritme. 

Inventar una notació per descriure els sons. Inventar diferents signes per a diferents 
sons i per al seu desenvolupament. 

Podem enregistrar sons propis d'un lloc. Qui coneix els llocs / sons dels voltants de 
l'escola, del barri o de la ciutat? A partir d'aquest material podem organitzar jocs de 
preguntes o jocs d'orientació en els que poden participar altres classes o fins i tot els 
pares. 

Altres propostes de matemàtiques
  Els alumnes dibuixen mapes dels soundwalks i els comparen. 

Preparar un mapa i dividir-lo en grups o punts que estiguin connectats per camins. Els 
alumnes miren de trobar en el mapa una via que els permeti creuar tots els camins 
només un cop. També podem buscar el camí més curt possible per creuar cada punt 
de l'escola. Posteriorment, els alumnes fan un enregistrament d'aquest camí. 

Mesurar les distàncies des de les quals podem sentir la font, el carrer o la campana de 
l'escola en diferents condicions (meteorologia, soroll, hora). 

Recollir i identificar els sons d'un soundwalk concret durant un període de temps més 
llarg i agrupar-los en conjunts. Alguns seran totalment diferents mentre que d'altres 
potser se solaparan, per exemple, una autopista freqüentada i un camió són invents 
humans, mentre que un rierol és natural. Tant el rierol com el soroll de l'autopista són 
continus si no ens movem. 

Enregistrar els mateixos soundwalks mentre variem el ritme amb sabates que facin 
soroll. Ens aturem i tot seguit caminem cap enrere. 
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5.2  Salta el ritme: relacions multiplicatives i mètrica 

Tema  
  Aquesta activitat utilitza el cos, el timbre i la mètrica per animar els nens i nenes a 

utilitzar patrons i ritmes que els ajudin a una millor comprensió de les relacions 
multiplicatives. 

Paraules clau 
  Mètrica, ritme, relacions multiplicatives 

Descripció breu 
  Els nens i nenes comprenen millor les relacions multiplicatives quan, tot formant un 

cercle, compten compassos en veu alta i ho combinen amb elements de percussió 
corporal. En aquesta activitat destaquem tant la mètrica musical com les relacions 
multiplicatives. 

Continguts procedimentals / aspectes claus de música i matemàtiques
  Música: Pulsació, mètrica i ritme; pràctica musical 

Matemàtiques: Raonar matemàticament i fer connexions; comunicar idees 
matemàtiques; relacions numèriques - multiplicació, estimació 

  

Consideracions prèvies 

Requisits previs de matemàtiques
  Suma, multiplicació, patrons 

Requisits previs de música 
  Coordinació física (picar de mans / picar de peus), pulsació 

La connexió entre les matemàtiques i la música (i els beneficis que suposa en l'aprenentatge)
  Relacions multiplicatives i mètrica musical 

  

Implementació de l'activitat 

Objectius 
  La comprensió de les relacions multiplicatives i la mètrica musical per part de l'alumnat 

es desenvolupa a través del treball en grup i del llenguatge corporal 

Grup al que s'adreça  
  Edat: A partir de 7 anys, activitat de tota la classe 

Durada 
  més de 20 minuts 

  
 

Activitat - Proposta estàndard 
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‐ Comencem amb els nens dempeus formant un cercle. Expliquem que cada nen 

dirà només un nombre de l'1 al 4 mentre fem una volta al cercle. Comencem amb 
el nen que tenim a la nostra esquerra i anem fent la volta comptant 1, 2, 3, 4; 
continuem fins que tots els nens en el cercle hagi dit un nombre (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 
4, etc.). Repetim aquest procés per aconseguir un ritme.  

‐ Un cop els nens ho han entès li afegim percussió corporal. Demanem als nens que 
tenen el nombre 1 que piquin de mans quan sentin el seu número, i als nens que 
tenen el nombre 4 que piquin de peus quan diguin el seu. Hem acabat en el 4 
després de fer tota la volta? Poden els nens explicar perquè ha estat així?  

‐ El més probable és que la volta no acabi en 4. Si és aquest el cas, demanem als 
nens que prediguin el nombre de voltes que haurien de fer per tal d'acabar en un 
4. Prova-ho i a veure què passa. 

‐ Tot seguit, provem la mateixa activitat amb diferents nombres (per exemple, 1, 2, 
3, 4, 5 o 1, 2, 3). És important que abans de fer l'activitat animem a l'alumnat a 
predir el que succeirà i a explicar perquè. Tenien raó?  

‐ Han detectat alguna cosa respecte a les diferents mètriques? Hi ha algunes 
mètriques que prefereixin? Per quin motiu? 

Materials, imatges, música - Disposició espacial de materials 
  Recursos: No es requereixen recursos addicionals. 

Altres consideracions: Aquesta activitat s'ha de dur a terme en una sala on els nens i 
nenes tinguin espai per formar un cercle i treballar en parella. 

  

Variacions 

Variacions 
  

‐ Podem demanar als nens i nenes que afegeixin altres elements de percussió 
corporal (per exemple, cops, espetecs) en els nombres que estan entre el primer i 
l'últim. 

‐ La classe es pot dividir en dos o més grups i l'activitat es pot repetir amb cada 
grup. Què han descobert aquesta vegada? Ha estat més fàcil o més difícil? 

‐ Sobre la base de la primera activitat, els nens amb els nombres 2 i 3 estan en silenci, 
mentre que el grup segueix portant el temps de manera que només sonen els temps 
1 i 4. 

Altres propostes de música 
  

‐ Els nens i nenes poden crear el seu propi element de percussió corporal. 
‐ Els nens i nenes poden utilitzar instruments en lloc de nombres i percussió 

corporal. 
‐ Per incrementar el repte, poden incloure silencis. 

Altres propostes de matemàtiques
  

‐ Activitats basades en múltiples, divisors, mínims comuns múltiples i màxims 
comuns divisors. 

‐ Activitats relacionades amb patrons i seqüències 
‐ Desenvolupament d'idees de permutacions i combinacions 
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5.3  Picant el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5 

Tema  
  'Picar el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5' consisteix en fer percussió corporal i altres 

timbres corporals, superposició i connexió amb l'objectiu de resoldre la següent 
pregunta: quin és el mínim comú múltiple dels nombres 2, 3 i 5? 

Paraules clau 
  Mínim comú múltiple, percussió corporal, timbre corporal 

Descripció breu 
  En aquesta activitat, els alumnes aprendran tres patrons rítmics de percussió corporal, 

cadascun relacionat amb els nombres 2, 3 i 5. Picaran cada patró al mateix temps, 
comptant de l'1 al 30 per tal de trobar el mínim comú múltiple dels nombres 2, 3 i 5. 
Escoltar els diferents timbres corporals permetrà als estudiants descobrir no només el 
mínim comú múltiple sinó també altres múltiples i les relacions que hi ha entre aquests 
nombres. 

Continguts procedimentals / aspectes claus de música i matemàtiques
  Música: percussió corporal; capacitat d'escoltar els diferents timbres corporals; 

reconeixement del timbre; seguiment de la pulsació; lectura rítmica; imitació rítmica; 
precisió regular i rítmica; capacitat de produir i escoltar diferents plans sonors al mateix 
temps, 

Matemàtiques: Ús del raonament i demostració per trobar el mínim comú múltiple; 
ordre; relacions; numeració; múltiples (i divisors); i connexions 

  

Consideracions prèvies 

Requisits previs de matemàtiques
  Es requereixen coneixements bàsics per comptar i numerar. No cal saber calcular el 

mínim comú múltiple; es pot explicar a través de l'activitat. 

Requisits previs de música 
  Es requereixen coneixements bàsics de ritme (lectura i imitació). No cal tenir 

coneixements de percussió corporal; es pot explicar a través de l'activitat. 

La connexió entre les matemàtiques i la música (i els beneficis que suposa en l'aprenentatge)
  Picar un patró de ritme regular comptant de l'1 al 30 mentre seguim la pulsació està 

relacionat amb la precisió matemàtica, la relació, la numeració, l'ordre i el temps.  

Dividir la classe en tres línies, cadascuna tocant ritmes diferents, i escoltant els timbres 
corporals també està relacionat amb la simultaneïtat i les interrelacions entre els 
nombres (múltiples i divisors). 

En aquesta activitat els nens han d'intentar resoldre un problema matemàtic escoltant 
el mateix timbre, de manera que cal seguir la pulsació i tenir precisió rítmica. 

La simultaneïtat de so està connectada amb el mínim comú múltiple d'alguns nombres.
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Implementació de l'activitat 

Objectius 
  Millorar les habilitats rítmiques i interpretatives dels alumnes; escoltar i reconèixer un mateix 

timbre per tal d'arribar a la solució d'una pregunta o problema; trobar els mínims comuns 
múltiples i múltiples d'altres nombres; seguir el compàs i el ritme amb precisió; i fer ritmes 
amb percussió corporal 

Grup al que s'adreça  
  Edats: de 8 a 11 anys (+), fins a 30 alumnes (amb els alumnes amb necessitats especials 

farem servir la imitació de ritmes enlloc de la lectura) 

Durada 
  Dues sessions per entendre tota l'activitat. 30 minuts per trobar el mínim comú múltiple de 

dos nombres (2/3; 2/5; 3/5) en lloc de tres (2, 3, 5) 

Activitat - Proposta estàndard 
  1. Comencem amb la percussió corporal del nombre 2. El mestre ensenya als nens un 

patró de percussió corporal de 30 pulsacions (vegeu els materials) i explica el significat 
de cada símbol.  
Si el nivell dels alumnes és suficient poden llegir el patró de percussió corporal per 
aprendre'l. Assegureu-vos de seguir el ritme comptant els nombres (de l'1 al 30). Els 
múltiples de 2 (2, 4, 6, 8, fins al 30) han de coincidir amb la mà picant. Si els estudiants 
no poden llegir la partitura, el mestre pot ensenyar-la a través de la imitació, de manera 
que puguin millorar la memòria rítmica. Un cop han après la percussió corporal han 
de picar-la mentre compten fins a 30 (seguint la pulsació). 

2. Seguim el mateix procediment amb la percussió corporal del nombre 3 (vegeu 
materials). Recordeu que ara, la mà que pica, es basa en múltiples del nombre 3 (3, 6, 
9, fins al 30). 

3. El mestre divideix la classe en dues files (amb els alumnes encarats). Una fila toca la 
percussió corporal del nombre 2 i l'altra la percussió corporal del nombre 3. Cada 
vegada que hi ha un múltiple de 2 i 3, els estudiants picaran de mans al mateix temps. 
La primera vegada que això passi hauran trobat el mínim comú múltiple dels nombres 
2 i 3. Al final podem llistar els múltiples comuns que hem trobat quan hem sentit 
coincidir els sons del picar de mans. 

4. El mestre pot introduir la percussió corporal del nombre 5 (vegeu materials) i mirar 
de trobar el mínim comú múltiple de 2, 3 i 5 seguint el mateix procediment. Fixeu-vos 
que en la percussió corporal del nombre 5 els múltiples també coincideixen amb la mà 
picant. Amb les dues files d'alumnes mirant-se de cara, els alumnes poden seguir el 
mínim comú múltiple de 2 i 5 (10) o 3 i 5 (15).  

5. Finalment, el mestre organitza els alumnes en tres files, dues paral·leles i una 
perpendicular, i cada fila pica la percussió corporal d'un nombre (2, 3, o 5). Quan tots 
els alumnes piquin de mans al mateix temps, hauran trobat el mínim comú múltiple 
dels nombres 2, 3 i 5 (30). Cal comptar fins a 30, seguint la pulsació per tal de saber en 
quin nombre coincideixen les tres files. 

6. El mestre pot projectar la imatge dels tres patrons rítmics solapats (vegeu materials) 
per mostrar quins nombres coincideixen amb la mà picant (que són els comuns 
múltiples dels nombres 2, 3 i 5). 
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Materials, imatges, música - Disposició espacial de materials 
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Variacions 

Variacions 
  Variació #1: Enlloc d'utilitzar percussió corporal, utilitzem les notes do (peus), mi 

(cuixes), sol (mans) i do (pit). En aquesta variació apareix el concepte d'acord. El 
procediment és el mateix; no obstant, enlloc d'utilitzar els patrons rítmics de percussió, 
fem servir patrons melòdics senzills amb la nota sol en els múltiples de cada nombre. 

Cada vegada que cantem un sol hem trobat un múltiple. Com que mentre cantem no 
podem dir els nombres, els podem escriure a la pissarra i el mestre els pot anar 
assenyalant mentre seguim la pulsació, o bé ho pot fer un voluntari, que els pot anar 
dient en veu alta mentre la resta dels alumnes canten el patró melòdic d'un nombre (2, 
3 o 5). 

Variació # 2: Fem percussió corporal amb els alumnes formant un cercle. Van fent un 
pas cap a la dreta. A cada pas, un alumne pica un patró rítmic mentre diu en veu alta 
el nombre de la pulsació a la que correspon. Per exemple, si segueixen el patró de 
percussió del nombre 2, veuran que els alumnes que han dit el nombre 2, 4, 6 o 8 han 
picat de mans. Aquests són, per tant, els múltiples del nombre 2. Si repetim l'activitat 
amb els patrons rítmics dels nombres 3 i 5 (sempre començant per la mateixa persona), 
podrem trobar els múltiples comuns d'aquests altres nombres. 

Altres propostes de música 
  Els alumnes poden crear un patró de ritmes de percussió corporal més complex 

canviant el timbre dels múltiples.  

Els alumnes poden crear un patró melòdic per a cada nombre i després escriure'l. 
Poden canviar l'acord o canviar la nota que correspon als múltiples.  

Podem canviar les parts del cos que fem servir per la percussió corporal.  

Podem utilitzar instruments per fer cada ritme per tal de tenir tants timbres diferents 
com els que tenim amb la percussió corporal. 

Altres propostes de matemàtiques
  Canviar els nombres i trobar-ne el mínim comú múltiple i d'altres múltiples.  

Si fem la variació #2, mirem de formar un cercle perfecte i parlem sobre geometria. 
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5.4  Sonoritzant els nombres 

Tema  
  L'activitat de 'sonoritzar els nombres' consisteix en crear diferents models acústics 

dels nombres naturals. 

Paraules clau 
  Matemàtiques: nombres, xifres, la notació de la posició d'un nombre en el sistema de 

numeració decimal (notació avançada i abreujada), la descomposició d'un nombre 

Música: ritme, mètrica 

Descripció breu 
  En aquesta activitat els alumnes s'inventaran diferents tipus de models acústics per als 

nombres naturals, i identificaran i anotaran tants nombres naturals com requereixi cada 
representació acústica. 

Continguts procedimentals / aspectes claus de música i matemàtiques
  Música: pulsació, ritme; cantar i tocar instruments musicals; joc rítmic en eco 

(imitació) 

Matemàtiques: nombres (nombres naturals, valor de posició); numeració; la notació 
posicional d'un nombre en el sistema de numeració decimal 

  

Consideracions prèvies 

Requisits previs de matemàtiques
  Coneixements elementals de numeració - llegir i escriure nombres naturals del sistema 

decimal, representar gràficament nombres de diverses xifres 

Requisits previs de música 
  Conèixer i comprendre els principis de l'eco (tocar amb el cos, instruments rítmics) 

La connexió entre les matemàtiques i la música (i els beneficis que suposa en l'aprenentatge)
  Escoltar diferents tipus de sons per unitats (desenes, centenes, etc.) i comptar-los per 

connectar els conceptes abstractes de sistemes de numeració posicional decimal amb 
el model acústic del nombre.  

Crear i fer servir sons pot ajudar els nens a comprendre les regles bàsiques del sistema 
de numeració decimal.  

"Sonoritzant nombres" inclou elements de la combinatòria. 

"Sonoritzant nombres" està connectat amb tocar instruments musicals. 
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Implementació de l'activitat 

Objectius 
  Entendre que els nombres naturals poden ser representats de diferents maneres 

(notació escrita, representacions gràfiques (símbols), manipulació amb objectes petits, 
models acústics). Millorar les habilitats dels alumnes a l'hora de transformar un model 
de nombres escrit en un model de nombres acústic, i viceversa. 

Grup al que s'adreça  
  Edat: de 7 a 9 anys (+); dos grups de quatre estudiants (+) o per parelles 

Durada 
  20 minuts per la proposta estàndard 

Activitat - Proposta estàndard 
  

‐ El mestre escriu un nombre de 3 xifres en notació decimal i en representació 
gràfica (per exemple, 235, // --- +++++). 

‐ El mestre toca cada nombre picant de peus (2x), picant els dits (3x) i picant de 
mans (5x). Toquem el següent nombre i els alumnes l'escriuen fent servir xifres o 
signes (representació gràfica). 

‐ Alumnes de cada grup inventen conjunts de sons per tal de codificar una 
representació acústica dels nombres naturals (per exemple, quatre nombres de 3 
xifres). Es poden utilitzar diferents sons (percussió corporal, instruments Orff, 
culleres, etc.). 

‐ Els alumnes del primer grup presenten (piquen) els nombres fent servir el codi de 
sonorització que han inventat. 

‐ Els alumnes del segon grup escriuen els nombres sonoritzats (o dibuixen un model 
gràfic dels nombres). 

‐ Control de la solució i discussió: quins nombres han tocat (representat), i quin 
tipus de codificació s'ha utilitzat? 

‐ Discutir els avantatges i desavantatges dels diferents tipus de representació dels 
nombres naturals (gràfic, auditiu, decimal). Comparar aquestes diferents 
representacions dels nombres. 

Materials, imatges, música - Disposició espacial de materials 
  Paper, llapis, taula, instruments Orff 

Els alumnes s'asseuen als seus pupitres i treballen en dos grups o en parelles. 
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Variacions 

Variacions 
  

‐ Aquesta activitat també es pot fer per parelles (treball cooperatiu). 
‐ Podem triar qualsevol tema o instrument musical (pals, triangles, tambors, tasses, 

llaunes i boles) per presentar els sons. 
‐ Els signes dels sons faran que els alumnes toquin nombres utilitzant els models 

de signes dels nombres; per exemple, 235 i // --- +++++. 
‐ També podem fer l'activitat amb alumnes més grans, depenent de la línia de 

nombres que triem (per exemple, més de 1.000, 10.000, etc.). 
‐ Hi ha espai per a la creació de diferents tasques i variants basades en les capacitats 

i habilitats del grup al qui s'adreça. 

Altres propostes de música 
  Inventar sons per als símbols dels models gràfics dels nombres naturals.  

Inventar una notació per escriure el nombre (unitats, desenes, centenes).  

Fer un model acústic de nombres per crear el ritme fent servir instruments Orff.  

Els valors de les notes poden representar el valor de posició dels dígits dins el sistema 
de numeració decimal (per exemple, negra = 1, blanca = 10, rodona = 100). 

Altres propostes de matemàtiques
  En aplicar regularment l'activitat anterior, haurem creat un nou model atípic dels 

nombres naturals; el qual és diferent dels models concrets que s'utilitzen normalment 
(àbacs, cubs, subjectes, representació gràfica). En dur això a terme hem de 
desenvolupar la representació mental d'un nombre de diverses xifres. Transformem 
una sèrie de sons en el símbol d'una xifra, el qual retenim en la memòria i finalment 
enregistrem fent servir terminologia matemàtica. Realitzar aquestes activitats 
desenvolupa processos cognitius superiors i hi involucra funcions executives, 
especialment la memòria de treball i el desplaçament. 
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5.5  Dansa d'angles 

Tema 
  Expressem diversos tipus d'angles amb diferents posicions de braços i cames en una 

dansa coreografiada. 

Paraules clau 
  Angles, moviments corporals, patrons 

Descripció breu 
  S'ha de preparar una coreografia a la classe. Els ballarins han d'expressar diversos tipus 

d'angles amb diferents posicions del braç i de la cama. Primer fem la coreografia amb 
petites figures de cartró i després els ballarins l'han d'interpretar amb la música 
adequada. Les diferents posicions de les cames i els braços han d'estar connectades de 
forma fluida. En funció del coneixement de cadascú, podrem introduir diferents tipus 
d'angles amb l'ajuda d'imatges. 

Continguts procedimentals / aspectes claus de música i matemàtiques
  Comunicar idees matemàtiques usant representacions múltiples; diferents tipus 

d'angles; reconeixement de patrons; connectar la música amb els moviments del cos; i 
les respostes físiques a la música 

  

Consideracions prèvies 

Requisits previs de matemàtiques
  

‐ Conèixer els diferents tipus d'angles: angle recte, angle agut, angle obtús, angle pla 
‐ Elements bàsics dels angles: dues cames delimiten el camp d'un angle, sorgeixen 

dos camps d'angles que sumen fins a 360° 

L'interès principal de la dansa d'angles és als braços i a les cames. Aquestes parts del 
cos són molt àgils gràcies a les articulacions. Els genolls i els colzes són particularment 
àgils. Així, podem moure les diferents parts dels braços i les cames de tal manera que 
formin camps geomètrics d'angles. 

Requisits previs de música 
  La dansa és al centre d'aquest entorn d'aprenentatge. L'expressió de la dansa la fem a 

través del moviment del cos i de les extremitats (braços i cames). 

La connexió entre les matemàtiques i la música (i els beneficis que suposa en l'aprenentatge)
  En la música es poden crear patrons representats geomètricament. Un angle agut és 

visualment diferent d'un angle obtús. Això ho podem aprofitar per a la dansa d'angles.
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Implementació de l'activitat 

Objectius 
  

‐ Identificació de patrons sonors en la música 
‐ Els patrons sonors es transformen en moviments corporals (dansa) 
‐ Els moviments corporals s'analitzen com a figures geomètriques: tipus d'angles 

adequats 

Grup al que s'adreça  
  Ho podem fer amb nens, adolescents i joves; triarem el tipus de música en funció de 

l'edat dels participants 

Durada 
  Al voltant de tres hores, inclosa la representació 

Activitat - Proposta estàndard 
  Al començament de la sessió explicarem com és cada angle (angle recte, angle agut, 

angle obtús, angle pla, etc.). Podem fer servir imatges per ajudar als alumnes que no 
estiguin familiaritzats amb els angles. 

Un cop aclarit aquest punt hem d'establir com crearem els diferents angles amb els 
moviments dels braços i les cames. Per definir aquests moviments podem fer-ho amb 
figures de cartró. Alguns angles ofereixen diverses possibilitats. Cal que valorem si els 
moviments dels braços i el cos que hem pensat es podran fer amb els braços i les cames 
reals.  

Un cop establertes totes les posicions possibles creem la coreografia. Per a la 
coreografia, hem d'escoltar la música i pensar en quines seqüències d'angles hi encaixen 
millor, expressant així el caràcter de la música d'una manera precisa. 

Materials, imatges, música - Disposició espacial de materials 
  Recomanem que la planificació de la coreografia es faci damunt d'una taula. Farem 

servir figures de cartró. Aquestes figures han de poder moure els genolls i els colzes 
(vegeu la imatge). Amb les figures podem valorar diferents posicions de forma 
dinàmica. Podem fer dibuixos per documentar la coreografia final. 
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Variacions 

Variacions 

Presentem diverses figures geomètriques en les danses. Les figures geomètriques les 
pot presentar més d'una persona. D'aquesta manera, cada persona pot representar les 
cantonades mentre que la connexió entre les mans i els braços de cadascuna forma les 
vores de la figura. 

Altres propostes de música 

Segons els autors d'aquesta activitat, podem expressar les diferents qualitats de la 
música amb diferents figures geomètriques. Per exemple, la música ràpida o aguda la 
podem expressar amb triangles. La música més lenta o harmoniosa la podem 
representar amb cercles i polígons regulars que es mouen per l'espai. D'aquesta manera 
apareixen diferents danses en funció de la música 

Altres propostes de matemàtiques

Un element bàsic per a la traducció i la integració de les figures geomètriques (camps 
dels angles, figures planes) és l'anàlisi dels elements centrals d'aquestes figures. Ens 
referim al nombre i la posició de les vores i de les cantonades. D'aquesta manera, els 
elements centrals es poden aprendre jugant i els podem transferir a les danses. Un 
quadrat es pot construir amb quatre persones que representen les cantonades i, segons 
quina sigui la posició dels braços, podrem formar rectangles amb angles rectes o 
paral·lelograms amb diferents angles. 
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5.6  Twinkle, Twinkle Little Star 

Tema 

Utilització del cant per a l'exploració de la simetria, patró, temps i reflex. 

Paraules clau 

Ritme, reflex, motiu, transformació i simetria 

Descripció breu 

Els nens i nenes exploraran el que passa quan transformen la música. També 
descobriran que hi ha patrons diferents, depenent de si se centren en el ritme o en les 
notes. Això els ajudarà a entendre que, si ens podem centrar en els diferents aspectes 
d'un problema, hi haurà diferents solucions. 

Continguts procedimentals / aspectes claus de música i matemàtiques
Pulsació i compàs; pràctica musical; composició i improvisació amb la veu; apreciació 
de la música; i consciència auditiva a través de l'escolta i de la interpretació 

Consideracions prèvies 

Requisits previs de matemàtiques

Patrons i seqüències, així com també experiència en reflexos 

Requisits previs de música 

Coordinació física (picar de mans / picar de peus), pulsació, ús de la veu per cantar, 
escoltar 

La connexió entre les matemàtiques i la música (i els beneficis que suposa en l'aprenentatge)

Patrons, seqüències i transformacions 

Implementació de l'activitat 

Objectius 
Els alumnes aprendran conceptes de simetria, patrons i motius en la música i en les 
matemàtiques. 

Grup al que s'adreça 

Edat: a partir de 8 anys. Treball en parelles, en grups o amb tota la classe 

Durada 

més de 20 minuts 

Activitat - Proposta estàndard 

‐ Cantem la cançó un parell de vegades amb tota la classe per assegurar-nos 
que els nens i nenes s'hi hagin familiaritzat. Pot ser d'ajuda tenir la lletra a la 
pissarra o en un paper per a que la vegin. Preguntem-los si veuen patrons o 
simetries en la melodia (patrons rítmics, patrons de melodia, la forma A-B-
A). 

‐ Dibuixem la melodia com a línies, mostrant les pujades i les baixades. 
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‐ Ara piquem el ritme amb els alumnes i els preguntem quins patrons hi han 
trobat aquesta vegada. Són els mateixos que havien trobat abans o n'han 
trobat de nous? 

‐ A continuació els demanem que es posin per parelles o en petits grups. Ara 
han de triar un motiu de la cançó, podent ser de la lletra, de la melodia o del 
ritme. Els demanem que creïn la seva pròpia notació per representar el 
motiu. Han d'explorar el que passa quan reflecteixen el motiu i tot seguit 
han de dibuixar aquest reflex. Poden fer servir miralls per comprovar que 
han dibuixat els reflexos correctament. Un cop fet això, cada nen ha de 
practicar amb cantar o picar de mans el motiu i la seva versió reflectida. Pot 
ser més fàcil si els nens proven de cantar la melodia sense les paraules. 

Materials, imatges, música - Disposició espacial de materials 

Recursos: Miralls, còpies de la cançó 

Altres consideracions: Aquesta activitat s'ha de fer en una classe on els nens i nenes tinguin 
espai per formar un cercle. Si tenim una pissarra potser no calen còpies de la cançó.  
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Variacions 

Variacions 
Podem triar moltes cançons diferents com a punt de partida però és important que els 
nens i nenes les coneguin i que tinguin una estructura senzilla. 

Altres propostes de música 

Utilitzar diferents versions de la cançó, per exemple: 
‐ A, B, C (cançó); 
‐ Baa, Baa Black Sheep; 
‐ A vous dirais je maman (versió original); 
‐ Variacions de la cançó escrites per Mozart; 
‐ What a Wonderful World, de Louis Armstrong (inspirat en la mateixa melodia); 

Triar un tema i crear una nova versió de la cançó. Per exemple: 

I came into school today 
And I shouted “Let’s go play!” 

Saw my friends and off we went 
Round the playground, through the fence 

I came into school today 
And I shouted “Let’s go play!” 

‐ Podem utilitzar instruments per explorar les diverses transformacions. 

Altres propostes de matemàtiques

‐ Podem fer altres transformacions (rotacions i translacions). Podem fer amb ritmes 
i partitures el mateix que podem fer amb paraules? 

‐ La idea d'utilitzar un motiu i transformar-lo també es pot explorar fent servir 
dissenys per a paper pintat o per a paper d'embolicar. També podem explorar 
dissenys més tradicionals, com ara els utilitzats en l'art i disseny islàmic. 

‐ Aquesta activitat també ens pot portar a treballar combinacions i permutacions, i 
això podria ajudar al treball de fraccions. 

‐ Podem desenvolupar aquestes idees per incloure el treball de les seqüències. 
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6  Conclusions 

Amb aquest manual, volem destacar la importància de la música i les matemàtiques en la vida 
quotidiana i també reforçar la importància equivalent de les dues disciplines dins l'àmbit educatiu. 
La música i les matemàtiques compleixen una mateixa funció en un entorn d'ensenyament 
interdisciplinari modern. Creiem que amb l'ajuda de les activitats que figuren en aquest manual i 
en la web del projecte, el professorat podrà treballar amb els alumnes i podran desenvolupar 
noves idees, no només sobre matemàtiques i música, sinó també sobre altres combinacions 
possibles, com ja s'ha comprovat en el projecte sobre el llenguatge (EMP-L). 

La conclusió més important que apareix en combinar l'aprenentatge matemàtic i el musical 
des del punt de vista didàctic és que sorgeixen moltes idees quan ens centrem en els aspectes 
comuns dels dos sistemes de signes i la intel·ligència humana (segons Gardner, 1983). En resum, 
hi ha formes de sonoritzar les matemàtiques de la mateixa manera que hi ha formes de 
matematitzar el so. 

Per acabar volem animar a tothom a formar part del projecte mitjançant la participació en 
un curs de CPD, a col·laborar amb els companys a través de la nostra plataforma en línia 
(http://maths.emportfolio.eu) i a compartir les pròpies activitats de cadascú. 
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