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Resum i paraules clau 

La física i la música són  àrees presents en el dia a dia de totes les persones, 

però la seva interrelació és molt poc coneguda. L'acústica musical constitueix el 

nexe d'unió d'ambdues matèries, però l'estudi del so, les seves 

característiques, i el procés de propagació són els grans absents dels 

currículums de l'educació secundària obligatòria (ESO). Únicament, es tracten 

breument alguns continguts relacionats amb ones sonores al currículum de 

segon de física de batxillerat. Aquest fet contrasta amb la incidència social dels 

fenòmens acústics. 

En aquest treball s'analitzen les bases de l'acústica musical i els pocs estudis 

realitzats en relació a l'ensenyament d'aquesta àrea i es proposa la realització 

d'un projecte interdisciplinari entre els departaments de física i química, música 

i tecnologia que fomenti l'aprenentatge d'aquests continguts. 

El projecte, d'un marcat caràcter experimental, compta amb nombroses 

experiències pràctiques en cada una de les branques que hi intervenen. El 

producte final consisteix en la creació d'un conjunt de peces musicals senzilles 

composades pels alumnes que seran  interpretades amb instruments fabricats 

per ells mateixos en una representació davant la resta de companys, on a més, 

s'explicaran els instruments construïts. 

Per aconseguir-ho, els alumnes, s'hauran de familiaritzar amb conceptes com 

el moviment ondulatori, longitud d'ona, velocitat, ones sonores i la seva 

propagació, amplitud, tensió, freqüència i les seves relacions amb les propietats 

del so (intensitat, timbre, to i durada) i amb altres conceptes musicals i físics 

com els harmònics. Així mateix, els alumnes també necessitaran desenvolupar 

habilitats bàsiques de composició i reforçar els seus coneixements d'harmonia. 

Finalment, hauran d'examinar les tècniques que utilitzen les diferents famílies 

instrumentals per produir el so i els materials de construcció més comuns, per 

fabricar instruments bàsics però funcionals adaptats a les seves necessitats.  

Paraules clau: projecte interdisciplinari, acústica musical, ones, so, instruments. 
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1. Justificació sobre l'elecció del tema 

 La meva experiència musical ha transcorregut al llarg dels darrers 17 anys. En 

aquest temps, he tengut l'oportunitat de participar en diversos conjunts i 

orquestres i de conèixer una gran quantitat de músics de diferents nivells que 

han cursat, a més dels estudis musicals, graus científics (matemàtiques, física, 

química, biologia, informàtica...). Aquest fet, unit a la existència de referents 

musicals que basaven les seves composicions en estructures matemàtiques 

(Bach, Mozart,... ) i de científics reconeguts involucrats en aspectes musicals 

(per exemple: Galileu; Leonardo da Vinci; Einstein, que era violinista a més de 

físic, o Rimsky-Korsakov, que a més de químic va ser el compositor del 

famosíssim "El príncep Igor") crida l'atenció la possibilitat de que existeixi una 

relació entre el pensament científic i la sensibilitat musical.  

Per aquest motiu crec que està justificat, i que pot ser interessant per a 

l'alumnat, la realització de projectes que involucrin la música i assignatures de 

ciències com la física i la tecnologia.  

2. Objectius del treball 

L'objectiu principal d'aquest treball és mostrar la possibilitat de realitzar 

projectes interdisciplinaris entre assignatures que aparentment no tenen massa 

relació com poden ser la musica amb la física i la tecnologia i oferir a tots 

aquells alumnes que tenen interessos tant científics com musicals l'oportunitat 

de participar en un projecte que uneixi els dos móns. 

Igualment, es tracta de fomentar la utilització de les noves metodologies 

docents com és el treball per projectes o el treball col·laboratiu que permetin 

adaptar l'ensenyament als alumnes, tot i afavorint la seva motivació, el seu 

rendiment i el desenvolupament de les competències. 

Finalment, el treball pretén reivindicar l'estudi dels continguts bàsics relacionats 

amb el so a l'ESO degut a la seva rellevància en el dia a dia de les persones i a 

l'absència de treballs relacionats amb aquesta temàtica. 
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3. Estat de la qüestió 

Segons el Cambridge Dictionary la física és l'estudi de la matèria, l'energia i els 

efectes que produeix l'una sobre l'altra. És una ciència on els fenòmens es 

demostren, es mesuren quantitativament i es comproven experimentalment. 

Existeix el consens de que va sorgir com a ciència al segle XVI. En els darrers 

cinc-cents anys ha estat l'eina fonamental per la comprensió de l'univers. 

La música, no obstant, és molt més antiga: tot pareix indicar que els primers 

instruments musicals aparegueren fa algunes desenes de milers d'anys. Tot i 

que és un objecte de debat, s'ha documentat la "flauta" de "l'home de 

neandertal": un instrument de quatre forats , construït amb l'os d'un ós fa uns 

quaranta mil anys. (Stolik, 2012) 

La música resulta ser bàsicament una combinació coherent de sons i silencis 

que produeix efectes psicològics a qui l'escolta. Es tracta d'un art qualitatiu que 

interessa profundament als éssers humans, és transversal a tots els públics i es 

troba present a la vida quotidiana de cada persona. (Cortes, Knott i Chaves, 

2012). Sabem que la música juga un paper crucial en les nostres vides com 

oients i executants ja que és capaç de canviar el nostre estat d'ànim (Bharucha, 

Curtis i Paroo, 2006), estimulant aspectes neurofisiològics, cognitius, motors i 

afavorint el desenvolupament de la personalitat (Bermell, 2003). 

La neurociència bàsica i clínica suggereixen que l'escolta musical implica molts 

components cognitius en diferents substrats cerebrals. El descobriment més 

rellevant és que cada un dels components del so es processen a diferents 

estructures cerebrals. Com conseqüència, l'objectiu de moltes investigacions ha 

estat identificar les diferents estructures encarregades del processament 

sobretot de l'altura, el timbre i l'estructura temporal. (Bermell i Alonso, 2010) 

Per tant, quan es fa referència a la física i la música, es parla de dos escenaris 

transcendentals a la vida de les persones, però la seva interrelació és 

relativament poc coneguda per molts. Aquest enllaç es plasma en els principis 

de l'acústica musical. Els seus plantejaments físics evidencien la seva relació 
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amb les ciències de la naturalesa (física), però alhora els plantejaments de 

caràcter perceptiu, estableixen un vincle amb l'art (música) i la psicologia. 

Els grecs atribuïen un origen diví a la música, així com poders màgics. Així 

doncs, es pot dir que el naixement de l'acústica musical, es deu a l'interés dels 

grecs per conèixer  l'origen dels sons musicals, i sobretot per esbrinar la raó de 

per què aquests són agradables (Elejabarrieta,1997). L'acústica es defineix 

com la ciència que estudia les propietats de les vibracions de les partícules d'un 

medi susceptible d'engendrar sons, infrasons o ultrasons. Des del punt de vista 

de l'anàlisi acústic es poden considerar tres fases:la producció, la propagació i 

la recepció del so. Així mateix, l'acústica és una de les àrees de la física que 

més fàcilment s'adapta a l'ensenyança a traves de demostracions pràctiques 

senzilles. Quan aquesta ciència s'aplica a l'estudi dels principis de les diferents 

teories musicals, a més de problemes sonors i de la construcció i funcionament 

d'instruments musicals, es parla d'acústica musical. 

Tot i que s'han publicat nombrosos articles sobre les idees que tenen els 

alumnes en relació a diferents conceptes físics, un àrea d'aquesta disciplina 

que ha rebut molt poca atenció és precisament l'acústica. Ja al 1982, Roig va 

titular el seu article "El sonido, un tema olvidado", però aquesta situació no ha 

millorat amb el temps, ja que posteriors articles de diversos autors mostren que 

un gran percentatge de professors opta per excloure els tòpics relatius al so 

davant la falta de temps per impartir els programes de ciències. (Perales, 

1997). Aquest fet contrasta amb la gran incidència social dels fenòmens 

acústics. 

3.1. Els orígens de l'acústica musical. 

En l'antiguitat, filòsofs grecs com Aristòtil i Chrysippus teoritzaren sobre la 

naturalesa del so. Els components de l''escola pitagòrica, activa des del segle 

VI a.C., cercaven comprendre l'harmonia de l'univers i consideraren els 

nombres i les seves relacions l'expressió última d'aquesta harmonia. A través 

d'ells es varen dissenyar models astronòmics, acústics i musicals fins al punt 

que la música i aritmètica eren estudiats de manera conjunta. Creien que els 
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moviments per l'espai dels planetes generaven vibracions harmòniques, 

imperceptibles pels humans: la música de les esferes. 

Pitàgores  va realitzar les primeres experiències sobre vibracions de cordes i va 

demostrar que quan es dividia la longitud d'aquestes segons relacions donades 

per nombres enters, els sons que es produïen en vibrar eren concomitants 

entre sí. Aquesta relació trobada entre la raó dels nombres enters i els intervals 

musicals corroborava l'adoració dels grecs del nombre i la proporció. Així 

mateix, intentaren extrapolar aquests resultats a tots els moviments que es 

repeteixen en el temps, com en el cas dels astres, als quals assignaren unes 

relacions de nombres enters per explicar el seu desplaçament o fins i tot per 

explicar el to musical no audible per l'oïda humana. No obstant, Pitàgores i els 

seus deixebles foren incapaços de relacionar l'altura o to amb la freqüència de 

vibració. 

Molts anys després, l'alemany Johannes Keppler (1571-1630), que va establir 

les lleis dels moviments planetaris va recuperar la visió de l'harmonia de les 

esferes postulada pel món clàssic. En la seva obra "Harmonices mundi" de 

1619 va exposar la tesi de que cada planeta emet un so en la seva circulació al 

voltant del Sol, determinat per la seva velocitat angular. Aquesta velocitat té els 

seus extrems en el periheli i l'afeli de la trajectòria el·líptica del planeta. 

 

Figura 1: Imatge del Harmonices Mundi de Kepler que mostra els suposats sons produïts pels 

planetes. (Arbonés i Milrud, 2010) 
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El concepte de freqüència no va ser introduït fins que Galileu (1564-1642) va 

realitzar el seu estudi de les oscil·lacions del pèndol. Galileu va escriure totes 

les seves deduccions sobre vibracions de cossos al "Discorsi Intorno a Due 

Nuove Scienze", publicat en 1638 on explicà clarament la relació entre l'altura i 

la freqüència de vibració d'una corda, tot i que va fer referència únicament als 

nombres relatius de vibracions per segon corresponents a diversos intervals 

musicals. Sembla que l'interès de Galileu per les vibracions es deu en gran 

mesura a l'ambient musical en què va néixer i créixer (el seu pare era 

violinista).  

L'inici de l'estudi científic d'ones acústiques es sol atribuir al francès Marin 

Mersenne (1588-1648) considerat el pare de l'acústica. Com a musicòleg, es 

coneixen els seus escrits sobre teoria musical i altres documents on descriu els 

instruments de la seva època. Com a físic, va realitzar mesures de freqüències 

audibles, fou el primer en determinar la velocitat del so a l'aire (1636) i va 

establir les lleis que determinen la freqüència i el període de vibració de les 

cordes. Arran de diversos experiments amb cordes d'espart sotmeses a 

tensions conegudes va arribar a l'equació següent: 

           
 

 
 

 

 
                                                    (1) 

On   és la freqüència (ja identificada com l'altura o el to),   és la longitud de la 

corda,   és la tensió de la corda,   és la densitat lineal i   el factor de 

proporcionalitat que va determinar mitjançant experiments amb cordes molt 

llargues i que va resultar tenir un valor de 1/2.  

Posteriorment, Isaac Newton (1642-1727) va desenvolupar la teoria 

matemàtica de propagació del so en el seu "Principia" el 1686. I es descriviren 

per primera vegada exemples d'ones sonores, així com la seva generació en 

instruments basats en aigua. 

 Al mateix temps, Joseph Sauveur (1653-1716) començà la seva tasca 

desenvolupant un mètode de classificació d'escales musicals i va determinar 

mitjançant dos òrgans de tubs la raó de freqüències d'un semitò, que va 
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resultar ser de 15/16, però sobretot va destacar pels seus treballs amb cordes. 

Va determinar que una corda tensada que vibra compta amb certs punts que 

no es desplacen del seu punt d'equilibri, que va anomenar "nodes". Altrament, 

va trobar certs punts on el desplaçament és màxim, i els va anomenar 

"ventres".  

Així mateix va observar que cada vibració que es produïa a la corda, estava 

formada per diversos moviments periòdics secundaris amb freqüències que 

eren múltiples enters de la freqüència del moviment simple, que era el que 

s'obtenia de desplaçar el punt central de la corda tensada del seu punt 

d'equilibri. Com a conclusió va deduir que el so produït per la corda era el 

resultat de la superposició de tots els moviments secundaris que vibraven 

simultàniament. Els sons associats a aquets moviments secundaris els va 

denominar tons harmònics, mentre que el so associat a la vibració simple el va 

denominar fonamental. 

Anys després, el 1750, d'Alembert va presentar l'equació diferencial  del 

moviment d'una corda tractada com un medi continu i Bernuilli va establir el 

principi de superposició de petites oscil·lacions, que estableix que el 

desplaçament d'un punt de la corda en tot moment és degut a la suma dels 

desplaçaments de cada harmònic simple, cosa que va obrir la porta a que 

Fourier descrivís moviments vibratoris complexos com una suma infinita de 

sinus i cosinus. 

L'Alemany Ernst F.F. Chladni (1756-1827) va dedicar la seva carrera a 

l'acústica experimental. Va destacar per els seus estudis de vibracions en 

plaques, utilitzant experiments basats en estendre arena sobre aquestes i 

excitant el sistema tocant el violí a prop de les vores de la placa. L'arena 

vibrava per a certs fonamentals emesos pel violí i es situava sobre certs punts 

que quedaven immòbils. Aquesta distribució d'arena configurava les línies 

nodals del mode de vibració. Així va classificar els modes de vibració segons la 

seva geometria i el to que representaven. 
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Figura 2: Modes de vibració d'una placa obtinguts per Chladni (Elejabarrieta, 1997) 

El mètode de Chladni va ser utilitzat posteriorment per diversos científics per 

millorar la qualitat dels instruments de l'època. Per exemple, Fèlix Savart (1791-

1841), va aplicar el mètode sobre les tapes i els fons de violins. Va descobrir 

que els millors eren aquells en els quals es  guardava una diferència d'una 

segona major o menor entre el mode de vibració més baix de la tapa i el del 

fons. Per aconseguir l'afinació exacta, s'eliminava fusta de les diferents zones i 

es colpejaven les tapes per sentir directament el to que emetien. A més, va 

estudiar l'efecte que té el pont del violí en la radiació del so de l'instrument.  
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Figura 3: Modes de vibració obtinguts per interferogrames hologràfics de la tapa i el fons lliures 

d'un violí. (Fletcher i Rossing, 1998) 

No va ser fins el segle XIX que els treballs realitzats per Stokes, Thompson, 

Lamb, Tyndall, Kunt i altres precediren  l'important desenvolupament de 

Helmholtz (1868) en la seva  "Teoria fisiològica de la música", Lord Rayleigh 

(1877) en la seva "Teoria del so", i finalment, les investigacions en acústica, 

electroacústica i psicoacústica del segle XX. 

3.2. Les propietats del so, propagació i possibles dificultats 

Tot i que el so és un fenomen quotidià que s'observa contínuament, és un àrea 

en que els alumnes presenten grans dificultats per entendre els conceptes 

relacionats (Hrepic, Zollman i Rebello, 2010). 

Per comprendre la naturalesa del so és necessari parlar de les seves propietats 

intrínseques, que són quatre: la intensitat, la freqüència, la durada i el timbre. A 

més, resulta imprescindible entendre els mecanismes de propagació del so. 

Les percepcions dels sentits són el resultat de processos molt complexos que 

involucren els òrgans sensitius i les corresponents àrees cerebrals. Per aquest 

motiu, les propietats que es perceben d'un so són bastant subjectives. Així 
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mateix, com es tracta d'un fenomen que només és apreciable a través de l'oïda 

i indetectable a la vista, els estudiants troben molt complicat identificar el 

mecanisme de propagació. Com a resultat, els alumnes adopten conceptes 

erronis que es tornen difícils de modificar. (Cuevas, Villamizar i Martínez, 

2017). 

Les investigacions en l'ensenyança de les ciències ha reportat que una forma 

de promoure la comprensió dels conceptes científics és a través de l'anomenat 

canvi conceptual. Les idees prèvies que tenen els estudiants sobre les 

propietats del so han de ser confrontades mitjançant l'experimentació, amb la 

intenció de que puguin modificar-les o validar-les i així descriure la qualitat 

física. La interpretació d'aquestes qualitats físiques del so no s'han de quedar a 

un nivell qualitatiu, sinó que els estudiants haurien de ser capaços de construir 

altres representacions que els permetin reconèixer de manera més objectiva 

aquestes propietats (Cuevas et al., 2017). 

Actualment no existeix un acord sobre la definició exacta de model mental, però 

en general, el terme fa referència a les representacions internes que les 

persones es formen sobre el medi a través de la interacció amb aquest. 

Diversos estudis mostren l'existència de models estranys quant a la propagació 

del so, entenent "model" de la següent manera: "Un model mental és una 

representació interna que serveix com anàleg estructural d'una situació o 

procés. Aquest ha de permetre entendre el fenomen que representa, però 

també ha de permetre explicar i predir el comportament físic del món" (Hrepic 

et al., 2010). Els models mentals poden contenir elements contradictoris i són 

generalment diferents dels models científics, que són acceptats com vàlids. A 

més, s'ha demostrat que els models mentals depenen del context. Un mateix 

alumne pot emprar un model coherent per explicar una situació, i un diferent 

per explicar el mateix fenomen en un altre context. Aquests alumnes es diu que 

presenten un model mixt.  

L'estudi de Hrepic, Zollman i Rebello, basat en entrevistes a alumnes abans i 

després de rebre formació sobre el so, mostra que existeixen dos models 

principals que expliquen la seva propagació. 
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Per una banda, el Model d'Ona, és el model de propagació del so 

científicament acceptat. Es descriu el so com una ona mecànica longitudinal. 

Algunes afirmacions acceptades dins aquest model són: 

 a) El so és una pertorbació de les partícules del medi pel qual viatja. 

 b) El so és una vibració longitudinal de les partícules del medi. 

D'altra banda, el model incorrecte més comú que presenten els alumnes és el 

Model Entitat. És el model que es basa en l'experiència del dia a dia. Segons 

els alumnes que empren aquest model, el so és una unitat autònoma 

diferenciada del medi en el qual es propaga. Algunes afirmacions acceptades 

dins aquest model són: 

 a) El so és independent i es propaga en el buit, és a dir, no necessita un 

 medi. 

 b) El so passa a través dels espais buits entre les partícules del medi, es 

 filtra (propietat de no intrusió). 

 c) El so és una unitat de substància o té massa. 

 d) El so és el resultat de la propagació de les partícules sonores que són 

 diferents a les del medi. 

 

Figura 4: Dibuix explicatiu d'un alumne sobre la filtració del so a través de les partícules d'una 

paret. (Hrepic et al., 2010). 
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A part d'aquests dos models, que són consistents i independents, els alumnes 

presenten models composts, els anomenats Models Mescla o Híbrids, que 

reuneixen propietats dels dos anteriors però que són incompatibles amb 

aquests. D'aquests models, es poden destacar sis: 

En primer lloc, apareix el Model "Shaking". En aquest model el so és una 

partícula amb entitat pròpia que es propaga a través del medi, però que quan 

ho fa, provoca una vibració en les partícules del medi (l'aire o una paret), però 

també en les partícules que es troben en el medi (com una partícula de pols). 

Totes aquestes partícules vibren al voltant d'un punt fix.  

En segon lloc, existeix una variant del model anterior, l'anomenat Model 

"Shaking" longitudinal. En aquest cas s'especifica que la vibració és 

longitudinal, per tant, el so és una partícula amb entitat pròpia que es propaga a 

través del medi, però que quan ho fa, provoca una vibració longitudinal en les 

partícules del medi (l'aire o una paret), però també en les partícules que es 

troben en el medi (com una partícula de pols). Totes aquestes partícules vibren 

longitudinalment al voltant d'un punt fix. Els alumnes solen recórrer a aquest 

model per explicar la propagació de la veu a través de l'aire i el buit. 

En tercer lloc, els alumnes creuen en el Model de Propagació d'Aire. En aquest 

model, les partícules d'aire viatgen des de la font sonora fins a l'oient. 

En quart lloc, apareix el Model de Vibració d'Aire. Segons aquest model les 

partícules sonores tenen entitat pròpia i són diferents de les partícules del medi 

en el qual es propaguen. Les partícules d'aire vibren constantment de manera 

horitzontal. Aquesta vibració perpètua és invariable tant amb so com sense ell. 

Quan la font produeix un so, el moviment constant de l'aire el transporta fins a 

l'oient. 

En cinquè lloc, existeix el Model d'Èter. En aquest model, el so és la propagació 

d'una pertorbació creada per la vibració longitudinal de partícules etèries 

anomenades sonores o ones sonores, i diferenciades de les partícules de 

qualsevol medi físic. 



14 
 

Finalment, els alumnes creuen en el Model de Compressió. En aquest model, 

d'igual manera que en el Model d'Èter, el so és la propagació d'una pertorbació 

creada per les vibracions longitudinals de partícules etèries diferents de 

qualsevol medi físic. Però segons els alumnes, aquests elements no són 

suficients per a la propagació del so. Per a que aquesta es produeixi, és 

necessària una compressió i enrariment del medi físic en el qual es propaga. 

Les compressions i enrariments sempre estan presents al medi, tot i que no hi 

hagi so. L'aire sempre està distribuït de manera que sempre hi ha punts més o 

menys densos, que serveixen per aquest propòsit i transmeten el so. Els sòlids 

amb els que el so es troba (com una paret), serveixen com compressions. Com 

el so viatja més ràpidament en les compressions que en els enrariments, 

llavors, el so es propaga més ràpidament als sòlids que als gasos. Però les 

compressions en l'aire es poden moure i en una paret no. Aquest fet explica 

que el so disminueixi més ràpidament quan viatja a través de compressions 

estàtiques que quan ho fa a traves de compressions mòbils.  

Encara que el so es un dels fenòmens més comuns del dia a dia, pareix que els 

estudiants no es formen un model del fenomen a menys que necessitin 

explicar-ho. Aquest fet demostra que les persones tenen tendència a evitar 

"malgastar" energia mental, a menys que ho necessitin per alguna raó.  

Els autors sostenen que hi ha models massa simplistes i altres molt elaborats 

com el Model de Compressió, que permet explicar la majoria de fenòmens 

relacionats amb la propagació del so. Així i tot, els alumnes canvien el seu 

model per un que segons ells descrigui millor el fenomen concret. Per exemple, 

empraran un model totalment diferent per explicar la propagació de la veu en 

l'aire o el buit i per explicar el funcionament d'un "telèfon" fet amb dues llaunes i 

una corda tensa. En aquest sentit, s'ha vist que la majoria dels estudiants de 

cursos superiors intenten arribar a un model que sigui globalment coherent que 

permeti explicar la propagació del so en tots els contextos, mentre que els 

alumnes més joves es conformen amb models coherents únicament de forma 

local. 
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Tenint en compte tots els models exposats, es posen de manifest algunes 

dificultats existents a l'hora d'ensenyar i avaluar els coneixements dels 

alumnes: 

Per una banda, un dels majors obstacles és la gran quantitat d'ambigüitats que 

es poden donar en el llenguatge emprat per descriure la propagació del so. 

Moltes de les paraules que empren els experts per parlar sobre el so i ones han 

estat adaptades al vocabulari per descriure la dinàmica de les substàncies. Per 

exemple emprar "viatja" en lloc de "es propaga". El resultat és que molts 

alumnes presenten concepcions errònies sobre el so, que es solen semblar a la 

idea de substància amb totes les propietats que aquest fet implica, com que 

una substància te massa, inèrcia, és sensible a la gravetat, té fricció, es pot 

contenir, localitzar... Aquest problema milloraria considerant una terminologia 

menys orientada a l'esquema de substància. 

D'altra banda, s'ha demostrat que inclús alumnes que presenten un dels 

Models Híbrids, poden obtenir fins i tot millors resultats a un examen que els 

que segueixen el Model d'Ona (Hrepic et al., 2010). Per tant, aconseguir la 

millor nota no implica necessàriament que l'estudiant presenti el model 

científicament acceptat, és a dir, els Models Híbrids poden escapar 

completament dels mètodes d'avaluació que s'utilitzen comunament. Per això 

requereixen especial atenció per part de l'avaluador.  

Quant a les propietats del so, diversos estudis evidencien la seva dificultat 

didàctica a causa de la complexitat dels conceptes, però també perquè les 

propietats del so que són percebudes per l'estudiant no corresponen al que 

usualment és ensenyat pel professor. D'aquesta manera, els alumnes adopten 

idees errònies que s'han de modificar (Merino, 1998). Alguns exemples són els 

següents: 

 a) Pensar que intensitat i volum és el mateix 

 b) Assumir que el doble d'intensitat de l'ona acústica proporcionarà el 

 doble de nivell acústic 
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 c) Acceptar que si la freqüència descendeix a la meitat també ho farà el 

 to. 

 d) Assumir que una energia acústica similar produirà el mateix volum 

 independentment de la freqüència. 

 e) Pensar que timbre, volum, intensitat i durada són independents 

La intensitat és la quantitat d'energia acústica que conté un so. Ve definida per 

la potència, que alhora està determinada per l'amplitud de l'ona. Aquesta 

propietat ens permet distingir entre sons forts i dèbils. Però aquest concepte no 

és exactament el mateix que la sensació sonora o el volum que percebem i és 

una font d'idees prèvies errònies. 

A través de l'evolució, la natura ens ha fet "psíquicament sords" a mesura que 

la intensitat de la ona creix. Per aquesta raó es va optar per mesurar els nivells 

d'intensitat en l'escala logarítmica decibel. Així i tot, molts altres factors afecten 

al volum del so que percebem. Per exemple, la freqüència. 

 

Figura 5 : Volum percebut en Phons en funció de la freqüència i la intensitat (Merino, 1998) 
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També influeixen les condicions del medi, ja que som incapaços d'escoltar un 

so si no hi ha una determinada diferència entre la seva intensitat i la intensitat 

del renou de fons. A més, l'oïda realitza un promig de l'energia acústica en 

intervals de 0,2s. Finalment, en el cas de sons molt intensos i durades llargues 

es redueix la tensió dels lligaments del Martell, Enclusa i Estrep, que 

absorbeixen part de l'energia. D'aquesta manera es produeix una sensació 

sonora menor.  

En relació al to, es tracta d'un concepte que moltes vegades s'entén de manera 

molt simplista. Aquesta qualitat ens permet distingir entre sons greus i aguts. 

Per que els humans puguin percebre un so, aquest ha d'estar comprès en un 

rang de freqüències entre 20 i 20000 Hz, que es defineix com a rang de 

freqüència audible. Els sons amb freqüència menor que 20 Hz s'anomenen 

infrasons i els de freqüència major que 20000 Hz es diuen ultrasons. És cert 

que la freqüència fonamental és el principal component d'aquesta qualitat però 

s'han de tenir en compte molts altres factors que modifiquen el to. Aquesta, 

també depèn de la intensitat, la composició espectral, la duració de l'estímul, 

l'amplitud de l'ona envolupant i la presència d'altres sons. 

Per complicar més la situació, la sensació del to no és linealment proporcional 

al valor de la freqüència fonamental del so. Per exemple, si es reprodueix un to 

de freqüència 55 Hz seguit d'un de 3500 Hz i a continuació es demana a l'oient 

que reprodueixi un so intermedi, probablement escollirà una freqüència de 440 

Hz ja que considerarà que es troba perfectament centrada en el rang però que 

realment és bastant inferior a la mitjana. Malgrat això, l'altura o to és un dels 

elements més importants de la música i la seva quantificació matemàtica data 

dels pitagòrics. La seva importància no radica en el valor absolut de la 

freqüència d'una nota, sinó en la relació freqüencial que s'estableix amb les 

altres notes que conformen la composició musical. 

Tanmateix la freqüència del La3, que és la nota que s'utilitza com a referent per 

afinar els instruments, ha anat canviant al llarg dels segles i depèn de la 

localització geogràfica. Per exemple, al segle XVII a Venècia es va posar de 

moda l'afinació del La3 a 465 i a França al segle XVIII era usual emprar un La3 a 



18 
 

392. Entre aquestes freqüències hi ha més d'un to de diferència. Una altra 

freqüència típica del barroc va ser la de 415Hz, que es troba aproximadament 

un semitò per davall de l'actual 440-442Hz que és l'afinació més freqüent. El 

motiu de tots aquests canvis era cercar una millor reacció tímbrica dels 

instruments, ja que les afinacions més elevades donen una sensació més 

brillant. Malgrat això algunes teories o mites parlen de que algunes freqüències 

són millors que altres ja que ressonen amb la Terra. 

 La relació freqüencial entre dos tons és el que es coneix com interval. Aquest 

concepte ens permet definir les notes o graus de l'escala, i establir les relacions 

que es donen entre aquestes. Però aquestes relacions han anat canviant amb 

el temps. 

La relació fonamental i la més fàcil d'identificar és la de l'interval d'octava. És el 

cas de Do3-Do4. Entre ells existeix una relació de freqüències de 2:1, és a dir, la 

freqüència en Hz del Do4 és el doble que la del Do3. De forma més general es 

pot expressar la freqüència de l'octava n-èssima com: 

                                                                   (2) 

On    és la freqüència de la qual partim. 

D'igual manera es pot establir que la relació natural de quintes és de 3:2. 

Aquest és el cas de Do-Sol, Re-La, Mi-Si,...O la relació natural de terceres, que 

és de 5:4. És el cas de Do-Mi, Fa-La, Sol-Si,... 

Els pitagòrics partiren d'una nota inicial, per exemple do, per seguir una cadena 

de quintes i així determinar les freqüències de tota l'escala, dividint per dos la 

freqüència cada vegada que es canviava l'octava. La seqüència de quintes va 

ser: Solb-Reb-Lab-Mib-Sib-Fa-Do-Sol-Re-La-Mi-Si-Fa#. 

Per exemple, si assignam al do el valor normalitzat a 1: 

                  
 

 
            

 

 

 

 
 

 

 
           

 

 
                              (3) 
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I així successivament. Llavors la relació Do-Re de 9/8 es va anomenar un to. El 

problema d'aquesta escala és que en acabar de calcular aquest cercle de 

quintes, no s'arriba a l'uníson, és a dir Fa# és diferent a Solb i la relació de 

freqüències de la darrera quinta hauria de ser més petita que la resta. El 

conflicte es deu a la incompatibilitat entre les quintes i les octaves. 

A més de l'escala pitagòrica s'utilitzaren altres mètodes per calcular la 

freqüència que hauria de tenir cada grau de l'escala. Una de les més 

importants fou l'escala diatònica, però amb aquesta no s'aconseguien terceres 

pures. Tanmateix, qualsevol escala presentarà inconsistències per aquesta 

incompatibilitat de quintes i octaves. La solució passa per que els músics 

adaptin les freqüències de les notes en cada moment per obtenir relacions 

pures. I en el cas dels instruments d'afinació fixa, com el cas del piano o la 

guitarra, s'afinen les notes distribuint les impureses de manera que es divideix 

l'octava en dotze semitons iguals. Aquesta és l'escala d'igual temperament, i 

per a construir-la és necessària la definició de la unitat cent. Un cent és una 

unitat de mesura logarítmica que correspon a la centèsima part d'un semitò. 

Llavors: 

      
 

  
            

 

  
                                              (4) 

 

Figura 6: Taula de les relacions freqüencials de qualsevol nota respecte a la nota tonal (la que 

dóna nom a l'escala), en aquest cas do. (Arbonés i Milrud, 2010) 
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Figura 7: Freqüència de les notes bàsiques emprant l'escala de temperament igual. (Cortes et 

al., 2012) 

El cervell juntament amb el sistema auditiu és capaç d'identificar els canvis de 

pressió produïts pel so associat a instruments individuals tocant al mateix 

temps, aplaudiments, renou del tràfic... Fins i tot és capaç de diferenciar entre 

dos instruments diferents que emeten un so a la mateixa freqüència. El que 

diferencia aquests instruments és la propietat anomenada timbre. 

Qualsevol so, presenta una freqüència fonamental, que és la més baixa d'una 

col·lecció d'ones secundàries sinusoïdals que Sauveur havia anomenat 

harmònics (veure pàgina 8). Cada una d'aquestes ones secundàries, presenta 

una amplitud o intensitat i longitud d'ona diferent que són característiques de 

cada instrument. Fins i tot sona diferent una guitarra i un violí fent "pizzicato" ja 

que la caixa de ressonància amplifica més uns harmònics que altres. D'igual 

manera, ens permet reconèixer un violí d'un altre només escoltant el seu so. 

La  sinusoide de la freqüència fonamental va modificant la seva forma a mesura 

que es van superposant harmònics superiors, però el període de la senyal 

complexa que es forma continua sent el mateix que el de l'ona sinusoïdal 

fonamental. Llavors la forma resultant és la que caracteritza el timbre del so en 

qüestió, és a dir, cada instrument produeix una forma pròpia.  

Els harmònics que poden modificar la sinusoïdal fonamental tenen les següents 

freqüències: 

                                                                    (5) 
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On    és la freqüència de l'harmònic n-èssim, n és qualsevol enter i     la 

freqüència de la vibració fonamental. 

 

Figura 8: Forma de l'ona sonora per la flauta, el saxofon i una ona sinusoïdal pura. (Cortes et 

al., 2012) 

 

Figura 9: Anàlisi espectral de la flauta, el saxòfon i la funció sinus. (Cortes et al., 2012) 
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Els fenòmens ondulatoris, tot i que constitueixen un dels grans mecanismes de 

transferència d'energia a la natura i que a més permeten a les persones obtenir 

la major part de la informació del seu entorn, és un dels temes més oblidats de 

la física i la química a l'educació secundària. Els conceptes relacionats amb el 

moviment ondulatori apareixen per primera vegada al currículum oficial de 

física de segon de batxillerat. No obstant, diversos estudis com el de Perales, 

publicat el 1997, defensen que l'acústica hauria de suposar un nucli 

interdisciplinari que integri matèries com la física, la música i que sigui 

vertebrador d'activitats curriculars pròpies de l'educació tecnològica. 

A partir d'un conjunt d'entrevistes i proves, Perales va determinar l'evolució per 

edat de les diferents concepcions que els alumnes tenien de continguts 

relacionats amb el so i com aquest passa de ser un renou a una propagació 

d'ones en l'espai material. Així mateix, va defensar que no es pot confiar en que 

l'abstracció del llenguatge físic i matemàtic  inherent a la mecànica ondulatòria 

pugui generar un aprenentatge significatiu sense comptar amb les experiències 

sensorials i cognitives prèvies de l'alumne. Per tant, proposa incorporar 

l'acústica com tòpic model per articular l'ensenyament del tema "Vibracions i 

ones". 

Perales va suggerir que una seqüenciació natural dels continguts seria: 

Moviment ondulatori  
Emissió del so 
Propagació del so. Ones sonores 
Equació 
Magnituds (velocitat, freqüència, energia i intensitat) 
Propietats (reflexió, eco, refracció, interferències, difracció, efecte Doppler) 
Detecció del so ( l'oïda, qualitats fisiològiques) 
So musical 
Ones estacionàries 
Acústica arquitectònica 
Ultrasons 
Altres (ecografies, càlculs renals...) 

Des dels primers anys d'escolarització obligatòria s'hauria de marcar la distinció 

entre renou i so i la descripció d'aquest darrer a través dels seus atributs 

(intensitat, to, timbre i durada). A més, l'estudi defensa la necessitat de 
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reconèixer el medi de propagació per identificar el so com un fenomen físic 

amb entitat pròpia, alhora que s'introdueix de manera progressiva el concepte 

d'ona i moviment ondulatori utilitzant activitats pràctiques fins la seva adquisició 

com modelització d'una realitat. També, suggereix que els alumnes d'educació 

secundària realitzin activitats de modelització del so a través de la teoria 

particular de la matèria, que hauria de permetre una predicció del fenomen 

sonor en les seves diverses manifestacions, tals com la velocitat de propagació 

en diferents medis materials. Finalment, es recomana la utilització a l'aula 

d'instruments lúdics i tecnològics relacionats amb el so (altaveus, estetoscopi, 

telèfon de fil, micròfon...) 

Seguint la mateixa línia, Merino i Verde, en el seu llibre, Acústica musical: una 

aproximación didáctica, publicat el 2012 defensen la inclusió d'aquests 

conceptes en els currículums dels estudis musicals. L'ensenyança de la música 

s'imparteix principalment , en els conservatoris i centres d'ensenyança 

secundària. En els primers, l'orientació és fonamentalment tècnica, encaminada 

a la interpretació, mentre que en els segons l'enfocament tendeix als aspectes 

més culturals. En aquests àmbits el tractament que rep l'acústica musical és 

molt escàs. Conseqüentment, es pot afirmar que, en general, els estudis 

musicals s'aborden des de l'estricte empirisme, faltant sistemàticament tot 

intent d'explicació lògica dels continguts curriculars.  

Per aquest motiu varen confeccionar una seqüència d'unitats didàctiques 

destinades als alumnes del conservatori que estan molt relacionades amb els 

conceptes que Perales defensava que eren necessaris per a l'estudi de la 

física: 

I. El so i la seva naturalesa 

 - Audició d'harmònics en un so complex 
 - L'escala dels decibels 
 - Influència del renou emmascarador del to 
 - El to de les campanes 
 - L'efecte de l'espectre en el timbre 
 - Diversitat del timbre en els instruments musicals  
 - L'efecte de l'envolupant temporal del timbre 
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II. Fenòmens acústics  

 - Reverberació i eco 

III. Intervals i escales musicals 

 - La percepció de l'octava 
 - Contrasts entre afinació natural i temperada 
 - La quinta del llop 
 
IV. Consonància musical 

 - Consonància i dissonància 
 - Influència dels harmònics en la consonància  
 

El 2017, Cuevas, Villamizar i Martínez, varen publicar una proposta que 

comprenia un conjunt d'activitats enfocades als cursos de nivell bàsic de física 

per comprendre el to com a qualitat del so. Aquest concepte es relaciona amb 

la freqüència i el període. A més, proposen la utilització de diverses aplicacions 

mòbils, que permetin usar aquests dispositius com laboratoris portàtils. 

Concretament, varen emprar l'aplicació oscilloscope, que permet visualitzar les 

ones sonores com si es tractés d'un oscil·loscopi. 

Entre les activitats destaquen algunes experiències pràctiques, que varen 

permetre que els estudiants fossin més partícips de la construcció del seu 

coneixement i varen promoure  un aprenentatge significatiu, de manera que els 

conceptes prenen sentit dins una situació real.  

En l'estudi es va fer un pretest, es varen realitzar les activitats i es va realitzar el 

postest. La següent gràfica mostra el percentatge d'interpretacions adequades 

en relació a les diferents qüestions del test: 
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Figura 10: Percentatge d'interpretacions adequades que evidencien un canvi conceptual de 

pretest vs. postest. (Cuevas et al., 2017) 

3.3. Els instruments dins l'aula 

És indiscutible que les aules de música han d'estar ben equipades amb 

instruments musicals, ja que són el medi indispensable per aquesta àrea. Però 

no tots els centres escolars poden comptar amb una àmplia varietat 

d'instruments. A partir d'aquí es presenta la possibilitat de que els alumnes 

construeixin els seus propis instruments. 

La construcció d'instruments amb objectes quotidians és una activitat molt 

creativa que resulta motivant pels alumnes degut al seu caràcter lúdic i 

experimental (Figueroa, 2003). L'alumne ha de planificar cuidadosament el 

procés d'elaboració i estudiar de manera detallada tots els passos de la 

construcció, de principi a fi. En aquest sentit, el taller de luthieria és una activitat 

molt adequada, ja que involucra els alumnes de forma directa i immediata i fa 

que es sentin en tot moment, protagonistes del fet musical. Són molts els 

compositors actuals de música contemporània que incorporen a les seves 
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composicions nombrosos sons i renous procedents dels més variats objectes, 

que es converteixen en instruments musicals no tradicionals. L'exploració dels 

sons obtinguts mitjançant la utilització d'objectes quotidians ha conduit els 

principals pedagogs musicals a la fabricació d'instruments més o menys 

senzills, construïts amb objectes i materials usats en la vida quotidiana, que és 

un procediment ideal per ampliar l'educació sonora dels alumnes. 

Construir certs instruments no és una tasca complicada, però tampoc resulta 

senzill obtenir un instrument amb bon so. Lamentablement, en la majoria de 

casos, l'instrument informal, és únicament un objecte que sona i això es deu a 

dos factors: en primer lloc, al desconeixement de la tecnologia adequada per 

treballar els diversos materials i en segon lloc, a que no s'aprofiten les qualitats 

acústiques d'aquests materials. Aquest aspecte milloraria notablement si es 

realitza la tasca després d'incorporar els coneixements suficients sobre els 

materials i certes lleis d'equilibri entre les parts que constitueixen l'instrument 

(Saitta,1990). 

Quant als instruments musicals que s'empren a l'educació secundària, s'han 

detectat algunes mancances. La majoria dels instruments són de percussió, i 

es deixa de banda la corda i el vent, amb l'excepció de la flauta dolça. No 

obstant, l'únic requisit que té un instrument per a ser bon candidat per 

l'educació secundària és que no precisi d'una tècnica massa especialitzada. 

L'any 2000, Figueroa, va realitzar un estudi sobre els interessos sonors dels 

alumnes de l'educació secundària. Va utilitzar una mostra de 332 alumnes 

repartits per nombrosos centres del País Basc, als quals els posava 

determinades gravacions d'instruments i els alumnes havien de respondre a 

qüestions sobre el seu timbre, altura i sonoritat, atenent a la lluïssor sonora, 

l'agressivitat, l'expressivitat i la dolçor. D'aquesta manera, va obtenir que els 

instruments que més agraden als alumnes en quant al seu so són la guitarra, el 

xilòfon, el banjo i la trompeta. 
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4. Desenvolupament de la proposta 

Nombrosos autors coincideixen en la falta de treballs que relacionin la música i 

la física tot i que es troben profundament unides, i resulta encara més complicat 

trobar-ne algun que també estigui relacionat amb educació. A partir de tot el 

que ja s'ha exposat, es proposa un projecte interdisciplinari que permeti 

treballar els continguts de la branca de l'acústica musical, que són fonamentals 

tant per la física del so com per la música. Es tracta d'una àrea molt susceptible 

de ser treballada mitjançant treballs pràctics i podria ser molt motivant per tots 

els alumnes, ja que tracta fenòmens quotidians que passen desapercebuts en 

els currículums oficials. 

El producte final del projecte seria un concert que durien a terme els alumnes 

que participessin en el projecte. El concert seria un bon candidat com acte 

festiu de final de curs al que la resta d'alumnes i professors de l'institut hi 

estarien convidats. L'actuació consistiria en la interpretació d'un conjunt de 

peces breus i variades creades pels alumnes amb l'ajuda del professor de 

música. Aquestes composicions han de ser adequades per a ser interpretades 

pels propis alumnes, que utilitzaran instruments dissenyats i construïts per ells 

mateixos de tal manera que siguin capaços de reproduir la partitura. Per tant, 

les peces no poden tenir una gran complexitat tècnica, si no que preferiblement 

han de ser senzilles i enganxar al públic des del primer moment. La construcció 

dels instruments, juntament amb l'estudi dels materials utilitzats serà l'aportació 

de l'assignatura de tecnologia, que d'igual manera que  la de física i química i la 

música, esdevé una de les tres branques elementals d'aquest projecte. 

A més de la part interpretativa, durant l'acte, els alumnes presentaran els seus 

instruments, exposant les seves característiques, a quina família d'instruments 

pertanyen,  quin és el mètode de producció i amplificació del so, com és l'ona 

sonora que produeix, les diferències amb els altres instruments i els motius pels 

quals suposaren que l'instrument dissenyat era apte per interpretar la peça. Així 

mateix, explicaran quin ha estat el procés de construcció, les dificultats i 
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limitacions que s'han trobat i com podrien millorar els instruments, en relació al 

rendiment, als acabats i a la comoditat a l'hora de tocar-los. 

El projecte aniria destinat a alumnes del nivell de tercer d'ESO. En aquest curs 

la física i química i la tecnologia II són assignatures obligatòries i terminals per 

a molts alumnes, mentre que la música és una optativa que és obligatòria per 

darrera vegada al nivell de primer d'ESO. Per tant, per tal de que qualsevol 

alumne pugui participar en el projecte tant si està cursant l'assignatura de 

música com si no, es proposa que es dugui a terme en un suposat centre on es 

dediquin els dos períodes setmanals disponibles de lliure configuració a la 

realització de projectes. En aquestes hores, l'institut podria oferir la possibilitat 

de participar en aquest o en altres projectes, que es publicarien a principi de 

curs. Cada alumne triaria el projecte que més li agradés, així, en cada projecte 

participarien els alumnes que realment estassin interessats en el tema, element 

essencial per realitzar un bon treball. 

És cert que depenent de les optatives que els alumnes hagin triat al llarg de 

primer i segon d'ESO, tendran un major o menor nivell de música i que els 

diferents alumnes poden tenir nivells distints en aquesta matèria. No obstant, 

aquest fet no suposa un problema, ja que es tracta d'un projecte en el qual 

s'inclouen tasques molt variades. A més, una de les parts fonamentals és el 

treball cooperatiu, que promou que els alumnes s'ajudin els uns als altres i 

cada un aporti els seus punts forts per aconseguir un resultat. Així, les 

mancances d'un alumne, es supleixen amb les virtuts d'un altre. 

El treball cooperatiu permet que els alumnes desenvolupin la seva autonomia, 

capacitat de prendre decisions i la seva responsabilitat individual, alhora que 

aprenen a treballar en equip i milloren les seves habilitats socials. Aquesta 

metodologia permet posar els alumnes en una situació com la que es trobaran 

en un futur en qualsevol feina i a més es promou la inclusió de tot l'alumnat, 

atenent als diferents mètodes d'aprenentatge que són útils per cada alumne en 

concret. D'aquesta manera, tots els alumnes aconsegueixen un veritable 

aprenentatge significatiu. Així mateix, la realització de projectes és una de les 
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tendències educatives més eficaces, ja que els alumnes esdevenen els 

protagonistes del seu propi aprenentatge (Verges, 2019). 

Aquest projecte pot resultar molt motivant pels alumnes, ja que el so és un 

fenomen que es produeix constantment. Tot i que les persones tenen una  

relació molt estreta amb el so, molt poques tenen un coneixement formal de 

tota la física que hi ha darrere, ja que es troba exclòs dels currículums d'ESO i 

únicament es tracta de manera fugaç a la física de segon de Batxillerat, que és 

optativa. Per tant pot ser un tema molt interessant pels alumnes de tercer 

d'ESO, que tal vegada, no tendran més oportunitats de tractar aquests 

continguts. 

Així mateix, els alumnes hauran de desenvolupar moltes altres habilitats, com 

la capacitat d'organització i planificació, de recerca d'informació i investigació, 

elaboració d'hipòtesis i realització d'experiments per comprovar-les, capacitat 

d'argumentar i aprendran a exposar el seu treball. A més, desenvoluparan 

habilitats manuals, per d'utilització d'eines i treballar la seva habilitat 

d'interpretació musical amb els instruments que construeixin. 

Participar en un projecte com aquest permet als alumnes desenvolupar moltes 

de les intel·ligències de la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner. Per 

una banda, els alumnes treballen la seva capacitat de raonament lògic 

mitjançant l'estudi dels conceptes físics que hi a darrere del projecte. D'altra 

banda, milloren la seva intel·ligència musical, vinculada a la composició i 

interpretació de peces musicals. Així mateix, també es treballen la intel·ligència 

espaial i la intel·ligència corporal, mitjançant el disseny i construcció 

d'instruments musicals, ja que han de tenir la capacitat de crear imatges 

mentals i desenvolupar les habilitats manuals per utilitzar les eines per construir 

els instruments. Finalment, també es treballen la intel·ligència interpersonal i la 

intel·ligència lingüística, tant per a relacionar-se amb els seus companys, com 

per gestionar els problemes de grup, per organitzar el treball i per exposar-lo el 

dia del concert a la resta d'alumnes. 
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Es suposa que el projecte el realitza un grup de vint-i-cinc alumnes, distribuïts 

en grups de cinc persones. La configuració dels grups la duu a terme el 

professor, tenint en compte les preferències i incompatibilitats dels alumnes, 

però també respectant la diversitat dins cada grup. Es recomana que aquests 

grups siguin els equips base que es mantinguin durant tot el projecte. 

El primer pas serà identificar els objectius i els continguts curriculars que es 

volen treballar i posar-los en comú amb els professors que participen en el 

projecte, però també amb els alumnes. Com ja s'ha dit, aquest projecte 

involucrarà els departaments de física i química, el de tecnologia i el de música. 

La participació de tanta gent pot resultar caòtica, i en conseqüència, és 

necessària una estreta i contínua col·laboració entre aquests departaments, per 

assegurar el correcte desenvolupament del projecte. Per tant, seran 

imprescindibles reunions periòdiques dels professors involucrats, en les que 

s'organitzin i planifiquin les tasques a realitzar. A més, hauran d'acordar els 

criteris d'avaluació, els terminis i fases del projecte, on es realitzarà, els 

materials, eines que es necessiten i molts altres detalls importants.  

El projecte constarà de tres fases: la primera és l'etapa d'investigació i 

planificació. En aquesta etapa s'estudiaran tots els conceptes relacionats amb 

el so i la millor manera de construir els instruments per aconseguir les 

propietats sonores que els interessen. A més, hauran d'assentar les bases 

musicals necessàries per a composar peces senzilles. Quant a la segona 

etapa, és la de desenvolupament del producte final. Construir els instruments i 

composar obres musicals son tasques que suposen una gran inversió de 

temps, i en les que poden aparèixer complicacions inesperades, per tant, es 

tracta d'una etapa llarga del projecte. Finalment, la tercera etapa és la 

d'exposició i avaluació. Es tracta de la realització del concert, exposició dels 

instruments i avaluació dels alumnes i del projecte. 

4.1. Primera etapa: investigació i planificació 

En aquesta etapa els alumnes han d'identificar els objectius del projecte i 

planificar l'estratègia a seguir per aconseguir el producte final, que és el 
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concert. Ara bé, el concert involucra molts de passos previs que s'han de tenir 

en compte. Per una banda, els alumnes han d'investigar els conceptes físics 

que estan involucrats en el so, i la seva producció, propagació i percepció, 

alhora que experimenten amb el funcionament d'instruments musicals i prenen 

idees de com construir-ne algun adaptat a les seves necessitats. D'altra banda, 

han de recordar i ampliar els fonaments musicals, així com les principals regles 

d'harmonia per composar petites peces i experimentar amb diferents 

seqüències d'acords. 

El primer pas seria realitzar una entrevista a cada alumne sobre els continguts 

físics i musicals, per identificar les seves idees prèvies respecte de conceptes 

com el timbre, la intensitat, el to, la durada dels sons, així com identificar en 

quin dels models mentals de propagació encaixen. Tot seguit, es realitzaria una 

prova musical en la que s'inclouria l'anàlisi d'intervals i acords, graus de 

l'escala, modes principals, cadències, i algunes normes bàsiques com octaves i 

quintes paral·leles. D'aquest procés, els professors observarien les mancances 

dels alumnes i podrien fer més èmfasi en les àrees que els alumnes més 

necessiten millorar.  A més a més, aquestes proves servirien per despertar la 

curiositat dels alumnes ja que s'adonarien de que hi ha nombrosos conceptes 

relacionats amb els fenòmens sonors que desconeixen. 

Seguint la filosofia constructivista, el projecte es començaria per la part més 

física, que serà la base per poder entendre el funcionament del so i 

posteriorment, ja s'interpretaran les relacions entre sons a la part més musical. 

En primer lloc, els alumnes haurien de fer una petita recerca sobre la 

naturalesa del so, per tal de que tots aconseguissin el Model d'Ona. Estaria bé 

utilitzar la metodologia de "flipped classroom", per que els alumnes 

compartissin els resultats de la seva investigació i es podria realitzar alguna 

pràctica com la típica de fer sonar l'alarma d'un rellotge dins la campana de 

buit. A continuació, es realitzarien els estudis sobre les propietats del so: to, 

intensitat, durada i timbre. 

Quant al to, els alumnes ja haurien de saber diferenciar entre tons greus i aguts 

ja que han cursat l'assignatura de música fins primer d'ESO. El que no saben 
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és quina és la propietat física que hi ha darrere, que és la freqüència, ni de 

quins factors depèn. Per tant, seria molt interessant que a partir de pràctiques 

guiades o obertes els alumnes dissenyessin experiments senzills amb cordes 

per trobar els factors dels quals depèn la freqüència de vibració d'una corda i 

arribar a la relació de Marin Mersenne (veure pàgina 7): 

  
 

 
 

 

 
                                                    (6) 

On   és la freqüència (ja identificada com l'altura o el to),   és la longitud de la 

corda,   és la tensió de la corda,   és la densitat lineal i   el factor de 

proporcionalitat que té un valor de 1/2.  

Evidentment, trobar aquesta relació és molt complicat pel nivell dels alumnes 

de tercer d'ESO, però sí que poden identificar els factors de dependència i si la 

freqüència augmenta o disminueix amb cada un d'ells. Per aconseguir-ho, 

únicament necessiten cordes de diferents longituds i materials, pesos per 

incrementar o disminuir les tensions i suports per subjectar els extrems de les 

cordes. Per mesurar la freqüència poden utilitzar una gran varietat d'aplicacions 

per al mòbil. Així es fomenta l'ús de les TIC i redueix el pressupost, ja que no 

s'han de comprar aparells addicionals. Aquestes aplicacions són molt 

entretingudes i permeten visualitzar les ones sonores, la seva forma, amplitud i 

freqüència. Així mateix, moltes mostren l'espectre de freqüència, molt útil per 

identificar els harmònics i la seva amplitud. A més, aquesta seria l'excusa 

perfecta per conèixer l'escala cent, el seu funcionament i la seva importància 

dins la música. 

Amb el mateix muntatge, es pot calcular la freqüència de totes les notes de 

l'escala, trobant les quintes a partir de l'oïda i determinant que es tracta d'una 

relació de 2:3. D'igual manera seria senzill i il·lustratiu que els alumnes 

demostressin la relació de les octaves 2:1, és a dir, que si es polsa la corda en 

el seu punt mig, sona una octava per sobre de la nota inicial. Aquesta és 

l'excusa ideal per introduir el concepte de longitud d'una ona. Tot seguit, es pot 

introduir el concepte d'harmònic. Com es tracta de freqüències que són 
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múltiples enters de la freqüència fonamental, en el muntatge realitzat, es poden 

deixar els nodes extrems fixes, i variar la quantitat de nodes intermedis de 

manera que la freqüència seria       , on n és qualsevol nombre enter. Així 

es poden anar trobant tots els harmònics. És més fàcil d'entendre amb un 

exemple: una corda que vibra a 100 Hz, tendrà harmònics a 200 Hz, 300 Hz, 

400 Hz...que es poden obtenir dividint la corda en 2, 3, 4... parts iguals. 

 

Figura 11: Esquema que il·lustra una corda vibrant a les freqüències corresponents als primers 

harmònics. (Arbonés i Milrud, 2010) 

Així, si els alumnes parteixen d'una nota fonamental, suposem Do2, i poden 

anar descobrint la seva seqüència d'harmònics: 

 

Harmònic Interval Exemple:Nota 

1 Fonamental Do1 

2 Octava Do2 

3 Quinta Sol2 
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4 Octava Do3 

5 Tercera major Mi3 

6 Quinta Sol3 

7 Sèptima menor (baixa) Sib3 

8 Octava Do4 

9 Segona major Re4 

10 Tercera major Mi4 

11 No correspon a un interval temperat (Fa#4) 

12 Quinta Sol4 

13 No correspon a un interval temperat (La4) 

14 Sèptima menor (baixa) Sib4 

15 Sèptima major Si4 

16 Octava Do5 

Figura 12: Harmònics de la nota Do1. (Francisco, 2015) 

Quan es toca la corda suaument en aquests punts, es creen els nodes que 

provoquen els harmònics i tota la corda vibra, per altra banda, si es toca 

qualsevol altre punt, la corda deixa de vibrar correctament i no es sent una nota 

nítida. Per tant, els alumnes podrien descobrir la relació de freqüències dels 

harmònics i quins son, simplement tocant la corda suaument per tota la seva  

longitud i identificar en quins punts la corda continua vibrant, posteriorment, es 

poden identificar les freqüències corresponents a partir de les posicions dels 

nodes. 

En aquest punt es pot introduir des de la branca de música el concepte 

d'intervals dissonants i consonants, tenint en compte el nombre d'harmònics 

que tenen en comú les dues notes de l'interval, i analitzar quins són agradables 

a l'oïda. Al mateix temps, és el moment perfecte per tractar els acords majors, 

menors, disminuïts augmentats, les seves propietats i les seves inversions 

típiques. Aquesta tasca pot ser molt divertida utilitzant algun joc que es basi en 

l'audició d'exemples i la seva reproducció amb les cordes emprades en el 

muntatge experimental. 
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A més, es podrien analitzar diferents partitures senzilles tant antigues com 

actuals per familiaritzar-se amb les progressions harmòniques més comunes 

associant-les als graus de la tonalitat (tònica, subdominant, dominant, 

sensible...) igual que les cadències perfecta, plagal, imperfecta, deceptiva... 

Encara que pugui semblar complicat, actualment la música pop s'ha tornat cada 

vegada més simple, fins al punt, que moltes cançons actuals que han assolit 

una gran fama es basen en literalment quatre acords que es van repetint en el 

mateix ordre des del començament fins al final de la cançó. Realment una 

melodia coneguda pot encaixar directament en la base d'una altra que no li 

correspon. Per tant, composar una peça musical no és massa complicat per 

qualsevol alumne interessat del nivell de tercer d'ESO amb ajuda del professor 

de música. 

Quant al timbre, els alumnes saben de l'assignatura de música a primer d'ESO, 

que és la característica que ens permet diferenciar el so d'un instrument del 

d'un altre quan ambdós produeixen el mateix to a la mateixa intensitat, el que 

no saben és que aquestes diferències entre sons es produeixen perquè cada 

instrument amplifica de manera diferent cada un dels harmònics de la nota 

fonamental que està tocant, i que aquest fet afecta a la forma de l'ona sonora. 

Per tant, es podrien aprofitar els instruments del departament de música, 

juntament amb la veu de cada un dels alumnes per visualitzar la forma d'ona i 

els harmònics corresponents als diferents instruments quan estan tocant la 

mateixa nota.  

En aquesta direcció seria molt interessant, en el cas de que el departament de 

música no disposés d'una gran varietat d'instruments, la utilització d'un 

sintetitzador. Aquest instrument amb forma de teclat, permet simular de manera 

digital els sons de desenes d'instruments, per fer-ho, únicament superposa 

harmònics a la nota fonamental amb les amplituds que corresponen a cada 

instrument. Quants més harmònics es superposen, millor és la qualitat del 

sintetitzador i més semblant és el so al de l'instrument real. Amb aquest aparell 

es podrien analitzar les diferències en la forma de l'ona de nombrosos 

instruments. 
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Figura 13: Imatge d'un sintetitzador. Recuperat de https://www.guitarrasybaterias.com/tecla 

dos-pianos-y-organetas-en-bogota-y-colombia/sintetizadores/sintetizador-korg-kross-61.html 

Conèixer i tocar diferents instruments pot motivar molt als alumnes i  analitzar 

el seu funcionament pot suggerir idees pel disseny i construcció dels 

instruments que construiran pel concert. Per tant, es podria fer una petita 

recerca sobre les diferents famílies (vent metall, vent fusta, corda fregada...) i la 

manera com produeixen el so. Igualment també és imprescindible tenir en 

compte les parts essencials de cada un i estudiar la seva funció dins el conjunt 

de l'instrument fent èmfasi en el material amb el que estan fets i el motiu de la 

utilització d'aquest material i no la d'un altre. En aquesta línia, es podrien 

analitzar els instruments del departament de música i experimentar amb ells. 

En relació a l'estudi de diferents materials, es podria realitzar alguna 

experiència similar als experiments de Chladni, utilitzant plaques de diferents 

materials i formes. L'experiment consistiria en col·locar arena sobre les plaques 

i estimular la seva vibració a través de l'emissió de sons a diferents freqüències 

a prop de les plaques. Els alumnes tendrien així l'oportunitat d'observar les 

línies nodals que es formen i els diferents modes de vibració per les diferents 

formes de placa i materials, i analitzar les diferències. 

https://www.guitarrasybaterias.com/teclados-pianos-y-organetas-en-bogota-y-colombia/sintetizadores/sintetizador-korg-kross-61.html
https://www.guitarrasybaterias.com/teclados-pianos-y-organetas-en-bogota-y-colombia/sintetizadores/sintetizador-korg-kross-61.html
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Quant al concepte d'intensitat, els alumnes saben que es tracta de la diferència 

entre un so fort o feble, però no reconeixen que la propietat física que ho 

determina és l'amplitud de l'ona sonora. Per aquest motiu, es proposa en 

primer lloc la recerca d'informació sobre l'escala decibel, el llindar d'audició, el 

llindar del dolor i la necessitat d'emprar una escala logarítmica per mesurar la 

sensació sonora. A continuació es poden proposar diferents jocs que permetin 

mesurar el llindar d'audició per sons a diferents freqüències. Cada alumne 

podria obtenir els seus propis resultats semblants als de la Figura 5. 

A més, es poden realitzar pràctiques per observar com decau la intensitat del 

so a mesura que el receptor s'allunya de la font sonora, i observar si hi ha 

alguna diferència o no entre com disminueix la intensitat dels sons aguts i dels 

greus. Aquests experiments obren la porta a la realització de diferents 

experiències relacionades amb l'eco i la reverberació per entendre millor 

aquests fenòmens i les seves diferències. Algunes d'aquestes activitats podrien 

ser, per exemple, fer explotar un globus en diferents estàncies i calcular el 

temps de reverberació com el temps en que la intensitat del so decau a la 

milionèsima part del seu valor inicial o calcular la distància a que es troba la 

paret més propera calculant el temps que tarda a produir-se l'eco i utilitzant la 

velocitat del so. 

La reverberació és un factor importantíssim en la interpretació de la música. Al 

llarg de la història s'ha adaptat l'estil musical i la manera d'interpretar les 

diferents obres a la reverberació de la sala on es duien a terme. Per exemple, 

és molt diferent escoltar una orquestra simfònica a un concert a l'aire lliure que 

a un auditori. Tampoc es solen veure concerts de música moderna com rock o 

pop dins una sala com la nau d'una església.  

Per una banda, una peça amb canvis ràpids a una sala amb molta reverberació 

provoca que tot el so es mescli i l'oient es troba atrapat dins un nigul de so que 

és incapaç d'identificar, d'altra banda, una sala sense reverberació o seca, 

provoca una sensació de que hi ha una mancança de so i es perden molts dels 

efectes i dinàmiques que l'instrumentista vol donar a la seva interpretació. La 

reverberació de la sala afecta tant al resultat que molts auditoris disposen de 
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plaques mòbils de diferents materials (alguns que absorbeixen el so i altres que 

el reflecteixen) que recobreixen les parets i permeten ajustar la reverberació de 

la sala a les necessitats de cada concert.  

En relació a la durada dels sons els alumnes ja coneixen les durades relatives 

entre les diferents figures musicals (rodona, banca, negra, corxera...) i també 

saben utilitzar compassos binaris, ternaris i quaternaris i els seus significats 

(   
    

    
    

   
   

  
...). No obstant, es pot seguir practicant mitjançant la 

lectura de partitures i audicions de peces on es pot realitzar el joc d'identificar el 

compàs en què està escrita, els instruments que hi intervenen, les frases 

musicals, repeticions, etc. 

 

 

Figura 14: Esquema que il·lustra la durada relativa de les figures musicals. (Arbonés i Milrud, 

2010) 
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4.2. Segona etapa: desenvolupament del producte final 

En aquesta etapa, els alumnes han de composar les peces que interpretaran al 

concert tenint en compte els instruments que dissenyaran i construiran. 

Aquests instruments han de permetre reproduir la partitura i no han de 

necessitar d'una tècnica massa complicada, ja que no hi ha temps per que els 

alumnes desenvolupin una habilitat molt especialitzada. A més, han de ser prou 

senzills com per fabricar-los amb les eines disponibles a qualsevol taller de 

tecnologia. 

Una vegada s'han adquirit els coneixements bàsics d'harmonia (intervals, 

acords, graus de l'escala, cadències i principals regles de composició) és l'hora 

de començar a practicar i experimentar amb combinacions d'acords que 

tenguin un sentit musical. Actualment existeixen programes informàtics com el 

finale o musescore, que permeten escriure partitures directament a l'ordenador 

i reproduir-les per escoltar com sona el que ja s'ha escrit, a més et permet triar 

diferents instruments, tot i que la qualitat tímbrica deixa un poc que desitjar, 

però són perfectes per practicar i composar petites peces. Realment, a l'hora 

de composar està quasi tot permès mentre estigui meditat i soni bé. 

La peça que composin no pot ser massa complexa, ja que han de ser capaços 

de reproduir-la, però fins i tot les més senzilles com algunes cançons de la 

música pop poden despertar emocions intenses en l'oient. Per tant, estaria bé 

marcar unes pautes de composició. En primer lloc, seria convenient  utilitzar 

tonalitats senzilles Com Do major, La menor, Sol major, Mi menor, Fa major o 

Re menor. En segon lloc, els alumnes haurien d'utilitzar compassos senzills 

que el públic estigui acostumat a sentir (   
    

    
    

   
   

  ). En tercer lloc, el 

més senzill seria basar la composició en una roda d'acords que tenguin sentit. 

Finalment, els alumnes han de tenir en compte els registres dels instruments 

que es construiran i els vocals. Les peces s'haurien de basar en una o dues 

línies melòdiques, algun contrapunt  i un acompanyament. 
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La partitura es començaria per establir la tonalitat i el compàs que es vol 

utilitzar i a continuació seleccionar els acords de la roda base. El següent pas 

seria començar a pensar en les melodies, primer de tot assignant notes dels 

acords a cada una d'elles i posteriorment completar el temps disponibles amb 

notes estranyes (notes de pas, bordons, escapades...) amb la finalitat 

d'aconseguir melodies agradables i enganxoses. Una vegada obtingudes 

melodies que encaixen i tenen sentit es pot pensar en la possibilitat d'un 

contrapunt que les complementi. En alguns casos, el contrapunt és necessari si 

les melodies deixen molts temps de silenci o mantenen notes molt llargues, en 

altres, el resultat queda massa carregat, però aquest ja és el terreny dels 

gustos, no existeix una norma. Els alumnes han d'anar provant combinacions i 

trobar el que els hi agrada i el que no. D'aquesta manera també es fomenta la 

capacitat de prendre decisions i desenvolupar el "bon gust" musical. 

Afortunadament, amb programes com finale o musescore poden provar i 

escoltar el resultat tantes vegades com vulguin. 

El darrer pas en la composició de la peça, seria desenvolupar la base, que 

inicialment havia quedat com acords placats. Hi ha moltes maneres d'escriure 

l'acompanyament: es poden deixar els acords placats, es poden arpegiar, es 

poden tocar únicament algunes de les notes, fer diferents dibuixos amb les 

notes com el famós "baix d'Alberti" o altres. També es poden fer combinacions 

de totes les opcions anteriors i utilitzar cada una en el moment més apropiat 

segons la intenció de l'autor. A més, es poden afegir ritmes i efectes diferents a 

la base utilitzant instruments diversos de percussió que tot i que a vegades 

passen desapercebuts a l'oient, són molt importants per marcar l'estil de la 

peça. 

Quant al disseny d'instruments, els alumnes poden optar per idear instruments 

completament nous o basar-se en alguns ja existents i adaptar-los als recursos 

del taller de tecnologia i a la música que hauran de reproduir. Els grups hauran 

de pensar en conjunt de manera que entre els instruments finals hi hagi alguns 

més melòdics, capaços de reproduir les melodies i altres més 

d'acompanyament, que permetin la reproducció de diverses notes al mateix 
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temps, és a dir, que puguin tocar els acords de la base i marcar el ritme. La 

varietat també és important, per tant, no tots els instruments haurien de 

pertànyer a la mateixa família.  

No obstant, s'exclourien els instruments de corda fregada. Els instruments que 

es construeixin han de ser més o menys simples de fabricar i que petits errors 

no afectin enormement al so. Així mateix, és millor que no requereixin una 

tècnica massa complicada i que l'afinació no depengui de l'intèrpret. Per 

exemple, en els instruments de la família de la corda fregada, com el violí, es 

necessita un arc amb cerres, resina, i un pont molt delicat. A més les tapes són 

corbades, cosa que complica més la feina i l'intèrpret ha de trobar la freqüència 

concreta de cada nota dins el continu de freqüències que ofereix la corda. Per 

tant, seria molt més recomanable utilitzar instruments de la família de la corda 

posada, com les guitarres, que tenen les tapes planes, un pont més robust, no 

necessiten arcs i els trasts discretitzen les freqüències; així els instrumentistes 

no han d'afinar cada nota per si sols i es facilita la tècnica per tocar l'instrument. 

Igualment, s'exclourien els instruments de teclat. Tot i que no necessiten que 

l'instrumentista afini cada nota i que pot funcionar tant com instrument melòdic 

com instrument d'acompanyament, els mecanismes de producció del so són 

massa complicats com per poder construir-los a nivell de tercer d'ESO. 

Alguns dels instruments melòdics que es podrien proposar són: 

- La flauta de Pan: es tracta d'un dels instruments més simples de la família de 

les flautes. Consisteix en una sèrie de tubs de diferents diàmetres i longituds 

tancats per un dels extrems i fets de bambú. Quan es bufa per l'extrem obert, 

cada un d'ells produeix una nota diferent; normalment tenen un registre de 

dues octaves. Els alumnes podrien experimentar les diferències en quant al 

timbre i intensitat entre tubs que produeixen la mateixa freqüència però que 

tenen distints diàmetres i longituds. Igualment, es podrien fabricar de diferents 

materials i observar com aquest fet modifica el so de l'instrument. 
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Figura 15: Imatge d'una flauta de Pan. Recuperat de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/f/f9/Flute_de_Pan_Des_Salomon_MHNT_ETH_AC_NH_29_Roquemaurel.jpg 

- La flauta dolça. Tot i que  una flauta dolça convencional és molt més 

complicada de construir que l'anterior flauta de Pan, i que els alumnes no són 

capaços de calcular la posició dels forats ni de fabricar un tub que vagi reduint 

el seu  diàmetre, existeixen nombrosos plànols simplificats que es poden 

utilitzar per fabricar flautes més simples i assequibles pels alumnes. D'igual 

manera, poden intentar construir-la amb diferents materials, i observar el que 

passa quan els forats són més grans o més petits, i comparar el timbre amb la 

flauta de Pan. 

 

Figura 16: Imatge de l'estructura d'una flauta dolça. Recuperat de: https://sites.google.com 

/site/musicalandiaaa/les-parts-de-la-flauta 

A continuació es proposen alguns instruments que poden ser tant melòdics 

com per acompanyar: 

- Les copes musicals. Aquest instrument és molt fàcil de construir, tal vegada, 

un poc massa i tot, per tant el grup que s'encarregués d'aquest també podria 

construir-ne un altre simple. El seu punt fort és que únicament necessites 

tantes copes com notes diferents té la peça. Amb molta tècnica es poden 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flute_de_Pan_Des_Salomon_MHNT_ETH_AC_NH_29_Roquemaurel.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flute_de_Pan_Des_Salomon_MHNT_ETH_AC_NH_29_Roquemaurel.jpg
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/les-parts-de-la-flauta
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/les-parts-de-la-flauta
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interpretar peces espectaculars, però també és senzill extreure melodies 

simples i acompanyaments. Els alumnes poden experimentar amb el timbre de 

diferents copes, observar quina és la freqüència màxima que pot emetre una 

determinada copa i la intensitat amb que projecta el so.  

 

Figura 17: Imatge de copes musicals. Recuperat de: http://www.thedrinksbusiness.com 

/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/musical-wine-glasses-635x640.jpeg 

- El xilòfon: es tracta d'un instrument de percussió, on el so es produeix 

colpejant una sèrie de plaques de fusta que vibren a una determinada 

freqüència. Els alumnes poden estudiar el seu timbre i utilitzar plaques de 

diferents fustes, fins i tot, es podria construir un vibràfon, amb plaques de 

metall. 

 

Figura 18: Imatge d'un xilòfon. Recuperat de: http://www.merry-net.com/kyouiku/xylophone/ 

yamaha/img_tx6/tx6.jpg 

http://www.thedrinksbusiness.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/musical-wine-glasses-635x640.jpeg
http://www.thedrinksbusiness.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/musical-wine-glasses-635x640.jpeg
http://www.merry-net.com/kyouiku/xylophone/yamaha/img_tx6/tx6.jpg
http://www.merry-net.com/kyouiku/xylophone/yamaha/img_tx6/tx6.jpg
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Una versió que uneix els dos instruments anteriors seria utilitzar botelles plenes 

d'aigua fins a distintes altures (així es regula el to) i produir el so colpejant-les 

amb baquetes. 

Com acompanyament es proposen alguns instruments que permetin tocar 

acords fàcilment. És el cas de la família de les guitarres. Tot i que les guitarres 

poden arribar a ser bastant complexes constructivament, no és necessari tenir 

en compte tots els detalls per a que soni decentment. Per exemple, no és 

necessari fabricar clavilles, basta utilitzar qualsevol pern que pugui girar i 

tampoc fa falta que davall les tapes hi hagi tota una estructura de barres 

harmòniques. 

 

Figura 19: Imatge de l'estructura d'una guitarra i una de les possibles distribucions de les barres 

de la tapa. (Fletcher i Rossing, 1998) 

Aquesta família permet als alumnes experimentar. Per la interpretació de les 

peces, seria ideal construir dos instruments d'aquesta família però que 

tinguessin registres diferents, com és el cas d'una guitarra clàssica amb sis 

cordes i un ukelele amb quatre, d'aquesta manera es podrien composar peces 

molt més riques. Els alumnes podrien explorar aquests instruments produint 

caixes de diferents formes, mides i materials, i analitzar com influeix en les 

propietats del so, com el timbre, la intensitat o el temps de reverberació de 

l'instrument. D'igual manera, es podrien provar diferents tipus de cordes 

(metàl·liques, entorxades, de tripa, de niló...). 

Així mateix, també existeixen altres instruments que encaixarien dins els 

requisits d'aquest projecte, de la família de la corda polsada però més 
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semblants a les arpes, on es necessita una corda per cada nota, com és el cas 

del salteri: 

 

Figura 20: Imatge esquemàtica d'un salteri. (Fletcher i Rossing, 1998) 

Per dotar les peces de ritmes i efectes diversos es poden construir instruments 

senzills de percussió més rítmics com tambors, caixes, plats, maraques...que 

poden aportar molt a les composicions dels alumnes. 

Finalment, no s'ha de deixar de banda l'instrument més important de la història, 

que són les cordes vocals. No està de més que la veu s'incorpori a alguna de 

les cançons. Els alumnes poden aprendre com funcionen les cordes vocals en 

diferents col·locacions com la veu de pit o el falset i experimentar amb el seu 

propi registre i timbre. 

Depenent de la dificultat, cada un dels grups es pot encarregar del disseny i 

construcció d'un, o dos d'aquests instruments, instruments semblants, o 

instruments completament nous i diferents. El professor de tecnologia serà 

l'encarregat d'aconsellar i guiar els alumnes i ajudar-los amb les complicacions 

tècniques que puguin sorgir, amb l'estreta col·laboració dels professors de 

música i física i química. És molt important que els instruments siguin capaços 

de reproduir la partitura. Per exemple, si es vol fer servir el salteri i a la partitura 

apareix el sib3, els alumnes s'han d'assegurar de que inclouen una corda 

destinada a aquesta nota en l'instrument. L'altra opció seria modificar la 

partitura; s'ha de valorar quina és la millor opció en cada cas. 
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Una vegada que els instruments estan acabats i adaptats a la partitura és hora 

de decidir quins alumnes tocaran a cada peça en el concert. I una vegada fet 

aquest pas, cal posar-se a practicar per obtenir les destreses necessàries per 

fer sonar amb qualitat l'instrument. 

4.3. Tercera etapa: exposició i avaluació 

Aquesta etapa es basa en l'exposició del producte del treball realitzat durant el 

projecte, i la millor manera de fer-ho és preparant un concert per a la resta 

d'alumnes i professors on els protagonistes siguin els instruments i les peces 

composades. 

Enfrontar-se a un concert davant un públic pot ser una experiència molt 

enriquidora pels alumnes, que tal vegada no havien tengut cap oportunitat 

prèvia de fer-ho. D'aquesta manera, els estudiants poden viure de primera ma 

les emocions que sent qualsevol músic quan puja a l'escenari alhora que es 

poden sentir orgullosos de mostrar tota la feina feta als seus amics, companys i 

professors. 

Cada grup haurà composat una o dues peces. En el concert aquestes aniran 

intercalades amb les explicacions dels alumnes sobre els instruments que han 

construït, per tal de que el concert no resulti massa monòton. Mentre es 

projecten imatges de tot el procés, els estudiants exposaran en cada cas de 

quin tipus d'instrument es tracta, la família a la que pertany, les parts principals 

de l'instrument i la seva funció, els materials amb que estan fets, les 

adaptacions que han hagut de fer per simplificar-los i com han afectat al so, 

quines coses podrien haver fet d'una altra manera, el mètode de producció i 

amplificació del so, el registre de l'instrument, el tipus de so que produeix i el 

poden comparar amb instruments similars que s'utilitzen en la música 

professional. Durant aquestes explicacions, es podrien demanar alguns 

voluntaris del públic per que sortissin a veure els instruments i intentar treure 

alguna nota. D'aquesta manera el concert es torna més interactiu i dinàmic. 
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Alguna de les peces interpretades també podria consistir en un arranjament 

d'una cançó famosa i actual per als instruments disponibles, que motivaria als 

alumnes que formen part del projecte, però que també causaria una bona 

sensació en el públic, que reconeixerien la cançó i podrien unir-se cantant. 

Quant a l'avaluació dels alumnes, la duran a terme entre els professors 

implicats del departament de física i química, del de tecnologia i del de música. 

Per aquesta raó es necessitarà una gran compenetració entre tots ells durant 

tot el temps que duri el projecte. Així mateix, els professors es poden dividir el 

projecte per a que cada un avaluï els aspectes que estan més relacionats amb 

la seva especialitat. L'avaluació es durà a terme mitjançant un conjunt de 

rúbriques que dissenyaran els professors i que els alumnes disposaran abans 

de començar la tasca pertinent. 

Els principals aspectes que s'encarregarà d'avaluar el professor de física i 

química seran els següents: 

- Explicació física dels conceptes de timbre, intensitat, freqüència, to,  

durada i com afecten qualitativament al so i l'ona que es produeix. 

- Explicació física de la propagació del so, i diferències entre ones 

longitudinals i transversals. 

- Coneixement i interpretació de fenòmens sonors com l'eco, la 

reverberació o els harmònics. 

- Disseny dels diferents experiments. 

- Capacitat de formular hipòtesis i extreure conclusions. 

El professor de música, s'encarregarà d'avaluar els aspectes més relacionats 

amb la seva assignatura: 

- Identificació d'intervals, d'acords, cadències típiques, compassos 

usuals. 
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- Reconeixement de frases, repeticions, motius musicals i dibuixos. 

- Anàlisi modal de diferents partitures. 

- Coneixement de les principals normes de composició. 

- Capacitat de composició (originalitat, respectar les pautes donades i 

les principals regles...). 

- Habilitats desenvolupades amb l'instrument corresponent. 

- Qualitat de la interpretació. 

El professor de tecnologia haurà d'avaluar els següents aspectes: 

- Destresa en la manipulació d'eines. 

- Utilització de les eines adequades. 

- Capacitat d'adaptació per solucionar problemes tècnics. 

- Originalitat, experimentació. 

- Acabats dels instruments. 

- Resposta dels instruments. 

- Utilització de materials adequats. 

Entre els tres professors hauran d'avaluar aspectes com el treball en grup, 

aportacions de cada alumne, compromís, actitud i comportament, convivència, 

resultat final, capacitat de gestió i organització...Finalment, també hauran 

d'avaluar una carpeta d'aprenentatge que cada alumne haurà anat elaborant al 

llarg de tot el projecte. 

Quant a l'avaluació del projecte com a tal, es realitzaran diverses entrevistes i 

enquestes als alumnes sobre els continguts de física i música per estimar com 

el projecte ha influït en modificar les seves idees prèvies per transformar-les en 

coneixements científics i musicals acceptats. Aquesta "prova" seria molt similar 
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a la que s'hauria fet en la primera etapa del projecte. Així mateix, es podria 

demanar l'opinió dels alumnes amb un qüestionari anònim sobre el que pensen 

del projecte, que els hi ha aportat, que millorarien i si ho han trobat interessant i 

assequible. A partir d'aquests resultats i dels esforços realitzats, els 

departaments hauran de valorar si repetir o no el projecte el curs següent o 

modificar algun aspecte. 

5. Conclusions 

L'estudi de les relacions físiques sobre les quals es fonamenta la música pot 

ser un tema interessant pels alumnes de tercer d'ESO, ja que es traca de 

fenòmens quotidians i la majoria d'alumnes presenta idees prèvies 

completament allunyades de la realitat. No obstant, l'estudi del so, les seves 

propietats, les ones... i altres conceptes relacionats són continguts que es 

troben absents dels currículums d'ESO, i és difícil trobar treballs que tractin 

aquesta temàtica. 

El projecte, que permet unir l'aprenentatge d'art i ciència, es basa en el treball  

en equip i la col·laboració entre tots els alumnes. Les tasques que s'han de 

realitzar per tal d'arribar al producte final són molt variades, i fomenten que 

cada alumne aporti els seus punts forts, i que desenvolupin una àmplia varietat 

de competències, que els seran realment útils en el futur.  

En primer lloc, la competència matemàtica i les competències bàsiques en 

ciències i tecnologia són inherent al tractament de tots els conceptes físics que 

es treballen en aquest projecte. En segon lloc, el sentit de la iniciativa, l'esperit 

emprenedor i les competències socials i cíviques es treballen a partir de la 

metodologia de treball en grup que s'utilitza durant tot el procés. En tercer lloc, 

les diverses aplicacions que s'utilitzen durant el projecte i la recerca 

d'informació permeten desenvolupar la competència digital. En quart lloc, la 

consciència i expressió cultural es treballen amb la realització del concert i en 

darrer lloc, la competència lingüística es desenvolupa en la presentació del 

projecte i els instruments creats a la resta d'alumnes. 
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L' organització i avaluació del projecte és un aspecte molt important i delicat ja 

que s'haurà de realitzar de manera conjunta entre els departaments de física i 

química, música i tecnologia, i és necessitarà una comunicació constant entre 

els professors implicats en el projecte. Tot i així, es tracta d'una proposta 

didàctica que es pot realitzar en qualsevol institut d'educació secundària que 

dediqui les hores de lliure disposició a la realització de projectes.  

6. Bibliografia 

Alonso, J. (2000). Psicodidáctica y acústica musical. Revista de Psicodidáctica. 

9, 147-156. 

Arbonés, J., i Milrud, P. (2010). La armonía es numérica, Barcelona, España: 

RBA divulgación. 

Bermell, M. A. (2003). La experiencia de la música y la danza con la calidad de 

vida: programa de intervención. Música y Educación: Revista trimestral de 

Pedagogía. 16, 95-107. 

Bermell, M. A., i Alonso, V. (2010). La acústica musical como herramienta de 

educación y prevención ante el ruido. Didáctica de las ciéncias experimentales 

y sociales. 24, 73-82. 

Bharucha, J., Curti, M., i Paroo, K.  (2006). Varietes of musicak experience. 

Cognition. 100, 131-172. 

Civallero, E. (2013). De tubos de caña y de bloques de madera. Las flautas de 

Pan de la Europa antigua a través de las evidéncias históricas. Estudios del 

partimonio cultural. 10, 26-43. 

Cortes, J. A., Knott, A. M., i Chaves, J.A. (2012). Aproximación a la síntesis de 

la música a través del análisis de fourier. Scientia Et Technica. 17 (52), 129-

135. 



51 
 

Cuevas, C. A., Villamizar, F. Y., i Martínez, A.(2017). Actividades didácticas 

para el tono como cualidad del sonido, en cursos de física del nivel básico, 

mediadas por la tecnología digital. Enseñanza de las ciencias. 35 (3), 129-50. 

Díaz, M. F. (2009). Simulador de espacios acústicos. Inventum. Facultad de 

ingeniería Uniminuto. 7, 80-86 

Elejabarrieta, M. J. (1997). El análisis modal: su aplicación a la acústica 

musical. Formula. 4, 153-165. 

Figueroa, F. (2000). Análisis psicoacústico de instrumentos musicales 

adecuados a la eduación secundaria obligatoria. Revista de Psicodidáctica. 10, 

17-46. 

Figueroa, F. (2003). La construcción de instrumentos en el aula de música. 

Revista de Psicodidáctica.15, 95-104. 

Fletcher, N. H., i Rossing, T. (1998). The Physics of Musical Instrument. New 

York, USA: Springer. 

Francisco, G. (2015). Tuning: Learning the Science can help dispel the Myths. 

Education. Spring 2015, 9-11. 

Hijosa, G. (2015). Análisis espectral del timbre de la trompa (proyecto de fin de 

carrera). Escuela politécnica superior Universidad Carlos III, Madrid. 

Hoon, S. R., i Tanner, B.K. (1981).The physics of music. Physics education. 16, 

300-311. 

Hrepic, Z., Zollman., D. A., i Rebello., N. S. (2010). Identifying students' mental 

models of sound propagation: The role of conceptual blending in understanding 

conceptual change. Physical review special topics - physics education research. 

6 (020114), 1-18. 

Merino, J. M. (1998). Some difficulties in teaching the properties of sounds. 

Physics education. 33 (2), 101-104. 



52 
 

Merino, J. M. (1998). Complexity of pitch and timbre concepts. Physics 

education. 33 (2), 105-109. 

Merino, J. M., Verde, E., i Muñoz-Repiso, L. (2012). Acústica musical una 

aproximación didáctica.Valladolid, España: Secretariado de publicaciones e 

intercambio editorial. Universidad de Valladolid. 

Morey, I. (2019). Noves metodologies (I). El treball Cooperatiu (presentació 

pdf). Universitat de les Illes Balears, Palma. 

Perales, F. J. (1997). Escuchando el sonido: concepciones sobre acústica en  

alumnos de distintos niveles educativos. Enseñanza de las ciencias. 15 (2), 

233-247. 

Roig, J. (1982). El sonido, un tema olvidado. Cuadernos de pedagogía. 90, 54-

56. 

Saitta, C. (1990). El luthier en el aula: Materiales y Tecnologías (Guía de 

fabricación 1 y 2). Buenos Aires, Argentina: Ricordi. 

Smith, R. A., i Mercer, D.M.A. (1979). Recent work on musical acoustics. 

Reports on Progress in Physics. 42, 1085-1129. 

Stolik, D. (2012). Física y música: del timbre, a lo desconocido. Revista cubana 

de física. 29 (1), 37-42. 

Verges, A. (2019). Aprenentatge basat en projectes. (presentació pdf). 

Universitat de les Illes Balears, Palma. 

White, J. A., i Santos, M. J. (2011). Desarrollo de actividades online por medio 

de WIRIS para la asignatura Acústica Musical. (proyecto). Universidad de 

Salamanca, Salamanca. 

 


