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1. Introducció 
 

El material que s’exposa en aquest document és una eina de suport a la formació de 
mestres que s’està realitzant en el marc del European Music Portfolio: Sounding Ways into 
Mathematics (EMP-M), un projecte que, com s’explicarà amb més detall a continuació, busca 
explorar les relacions existents entre música i matemàtica amb l’objectiu de poder 
contribuir a una educació més holística (en el sentit de Viladot & Cslovjecsek, 2014). El 
que trobaran aquí és fruit de la contrastació de la teoria, recollida i discutida per experts en 
didàctica de la música i de la matemàtica, amb la pràctica, posada en marxa i debatuda per 
mestres i formadors de mestres en actiu. Les innovacions proposades, doncs, disposen 
d’una fonamentació teòrica molt sòlida (v. Casals, Carrillo & González-Martín, 2014; 
Viladot et al. en premsa) que s’ha complementat amb l’experimentació en el món escolar a 
través de la seva aplicació en escoles distribuïdes entre els diversos països participants al 
projecte, que han actuat com a centres pilot1.  

L’EMP-M és un projecte Comenius de tres anys de durada (2013-2016) que s'emmarca en 
el Lifelong Learning Programme. Hi participen nou institucions provinents de set països 
diferents (Suïssa, Regne Unit, Espanya, Eslovàquia, Romania, Grècia i Alemanya), liderades 
per la University of Applied Sciences Northwestern Switzerland (FHNW). Els antecedents del 
projecte cal buscar-los en la xarxa internacional PRIME2-que avui dia constitueix un dels 
Special Interest Group de la ISME- i en un anterior projecte Comenius, l’European Music 
Portfolio: A Creative Way into Languages (2009-2012) 3 . En aquests fòrums d'àmbit 
transnacional es va treballar i es treballa partint dels següents principis: a) la música és 
essencial pel desenvolupament de la persona; b) com a forma d'expressió artística, la música 
permet potenciar la creativitat de l'individu; c) la música és un mitjà d'expressió i 
comunicació que afavoreix l'aprenentatge de qualsevol matèria; i d) l'educació ha de superar 
la compartimentació disciplinar del sistema (Ludke & Heinmann, 2012). 

Durant la seva implementació, l'EMP-M ha centrat la seva atenció en les relacions 
didàctiques existents entre la música i les matemàtiques i ha explorat noves possibilitats en 
la integració de les dues disciplines, el que l'ha portat a desenvolupar activitats, materials i 
estratègies per a mestres de Primària. Aquests recursos s'han plantejat amb la intenció 
d'establir una relació interdependent entre música i matemàtica, creant sinèrgies que puguin 

                                                 
1 Per a més informació sobre la fonamentació teòrica del projecte i les activitats formatives i d’aplicació en el medi 
escolar, vegeu també Carrillo, Viladot, González-Martín i Casals (en premsa). 

2 Practice and Research in Integrated Music Education: http://www.sigprime.net/ 
3 Vegeu Viladot i Casals (2012) o la pàgina web https://www.emportfolio.eu 

https://www.emportfolio.eu/
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revertir positivament en les dues matèries, i no només dependent. Per això, és un material 
que pot ser d'utilitat tant per al professorat responsable de l'ensenyament musical com el de 
la matemàtica. D'altra banda, els beneficis d'aquest material haurien de repercutir tant en els 
resultats obtinguts en cadascuna de les disciplines implicades com, molt especialment, en 
l'educació global de l'alumnat. 

Precisament, en relació amb l'alumnat, el projecte també pretén ser d'ajuda en dos aspectes 
problemàtics compartits a nivell europeu: per una banda, la desafecció i mals resultats 
matemàtics d'una part de la població escolar i, de l'altra, l'escassa valoració de la qual 
històricament ha gaudit l'educació musical tant a nivell social com, més específicament, en 
el currículum escolar. 

El dossier que teniu a les mans consta, en primer lloc, d’una breu aproximació al projecte i 
sobretot a com entenem la integració de la música i les matemàtiques a l’escola. A 
continuació, es presenten cinc activitats il·lustratives del projecte com a exemples 
inspiradors per tots aquells mestres que creuen, com nosaltres, que és important treballar 
conjuntament la música i les matemàtiques. Aquestes activitats volen fer evident com 
s’incideix de manera integrada en els aspectes bàsics de les matemàtiques i la música, 
sempre treballant des d’un enfocament competencial i vivencial. Finalment, s’aporten 
alguns enllaços i referències bibliogràfiques per qui vulgui més recursos o aprofundir més 
en la temàtica. 

En definitiva, aquest dossier pretén incentivar i donar suport a la creativitat dels i de les 
mestres com a punt de suport per a un enfocament global i innovador de l'ensenyament i 
l'aprenentatge. 

 

 

 

 

 

  



 

    

    

6 

 

2. De la filosofia del projecte EMP-M a l’aula 

 

És ben sabut que hi ha molts punts de connexió entre ambdues disciplines. De fet, des de 
les primeres aportacions de Pitàgores fins a l’actualitat, ningú ha dubtat de l’estreta relació 
entre música i matemàtiques. Al llarg de la història, músics, científics, pensadors i 
acadèmics han estudiat i destacat l’àmplia base compartida entre les dues disciplines. 
Algunes d’aquestes suposen una oportunitat per poder treballar de forma més efectiva en el 
marc de l’educació obligatòria. I no tant en el pla dels continguts interrelacionats (com 
serien la relació entre les fraccions i les equivalències de les figures rítmiques o la de la 
dansa i la geometria o situació a l’espai) sinó sobretot en el pla d’adquisició de 
competències, per exemple: podem millorar la nostra interpretació musical en el marc d’una 
millora del raonament o la resolució de problemes? Des de l’EMP-M hem treballat en 
aquesta direcció.  

El projecte EMP-M està plantejat dins d’una perspectiva holística, creativa i vivencial de 
l’educació, i assumint la idea que l’escola ha de partir de la realitat -que és complexa- per 
acabar arribant de nou a la comprensió d’aquest entorn de forma global. En altres paraules, 
advoquem per evitar sistemes educatius rígids i basats en una forta compartimentació 
disciplinar per crear contextos educatius en què es treballi en base a experiències, activitats i 
materials que promoguin la creativitat i la reflexió, així com la comprensió integrada de les 
diverses disciplines (en el sentit que defensen Viladot i Cslovjecsek, 2014).  

Molts autors han parlat de la diversitat existent en relació a la interdisciplinarietat o els 
nivells d’integració de les disciplines del currículum. Entre ells, resulta útil la classificació 
que en fa Russell-Bowie (2009) i que distingeix fins a tres models: a) quan una disciplina 
s’utiliza de suport a una altra (service connections); b) quan s’usa un material comú per assolir 
els objectius de cada una de les disciplines (symmetric correlations); i c) quan les dues 
disciplines funcionen juntes, buscant sinèrgies, per comprendre alguna cosa al mateix temps 
que s’arriba a assolir els objectius de cada disciplina i fins i tot de més generals (syntegration). 
Des del nostre punt de vista, el veritable aprenentatge integrat es dóna quan es treballa amb 
aquest últim model .     

Sembla evident que quan en el procés d'ensenyament-aprenentatge combinem disciplines 
diferents sovint apareixen noves formes d'enfocar les coses. Utilitzem visions i estratègies 
diverses a l'hora de resoldre problemes i aconseguim una millor comprensió d’allò estudiat. 
D’acord amb Barret (2001: 27), “una profunda comprensió sovint depèn de les interaccions 
i interseccions entre les disciplines”. També sabem, però, que això sovint suposa abandonar 
les metodologies en què ens sentim segurs com a docents –però que percebem millorables– 
per explorar aquestes noves possibilitats que intuïm més efectives. Des d’aquest projecte, a 
través dels nostres cursos de formació i a través de materials com aquest dossier, convidem 
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a fer el pas de descobrir com treballar de forma conjunta i creativa la música i les 
matemàtiques. A partir d’idees i activitats simples, però didàcticament efectives, 
inspiradores, adaptables a diversos nivells educatius i amb gran potencial d’aprenentage. 
Complementàriament, creiem que aquestes propostes proporcionen experiències positives 
a aquells estudiants que són escèptics respecte a les activitats matemàtiques o musicals. 
D’acord amb les nostres experiències, l’enfocament que es presenta ajuda a superar 
dificultats existents i donen espai als actors implicats de cara a sentir-se més confiats en 
relació a l’ús de les habilitats musicals i matemàtiques. 

Resumint, en aquest projecte entenem que la relació que s’estableix entre la música i les 
matemàtiques ha d’estar centrada en la interacció, la cooperació i, sobretot, la reciprocitat 
entre els continguts que es treballen. No concebem la relació entre ambdues àrees com una 
juxtaposició, ni com una suma, sinó com una interrelació necessària.  
 
Així doncs, s’aposta per plantejar activitats pensades, elaborades i construïdes sota un 
plantejament didàctic integrat que comporti que tant la música com les matemàtiques 
estiguin tractades per igual, conjuntament dins d’una mateixa aula: 
  
 

                                   

 
Les experiències portades a terme a Catalunya amb escoles pilot ens mostren que, tot i que 
aquest model és possible, la realitat escolar sovint el fa difícil d’aconseguir a causa de les 
incompatibilitats horàries entre mestres i la manca d’espais a l’escola. Això porta a 
desenvolupar un model d’activitats bifurcat, en el que el treball conjunt serveix com a 
excusa per treballar la música i les matemàtiques per separat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal vetllar, doncs, perquè això no passi i, si es fa difícil portar a terme un model integrat, 
convé buscar-ne un de semiintegrat, el qual garanteixi uns punts de connexió entre 
ambdues àrees al llarg del plantejament de l’activitat, o bé faci evolucionar els continguts 
perquè es tornin a trobar en algun punt i així aconseguir un model amb el màxim 
d’integració i punts de connexió possibles. No confondre això, però, amb el fet que una de 
les dues àrees actuï com a mitjà, és a dir, que estigui al servei de l’altra (això seria una relació 

Música 

Matemàtiques 

Figura 1: Model didàctic integrat 

Música 

Matemàtiques 

Música 

Matemàtiques 

Figura 2: Model didàctic bifurcat 
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de servei –service connection- tal com exposàvem més amunt). Les dues han d’estar tractades 
per igual, al mateix nivell, i s’han d’aprendre continguts d’ambdues àrees.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Som conscients que portar a terme o idear aquest tipus d’activitat no és una tasca fàcil ja 
que implica coordinació, dedicació i planificació. Per poder-ho aconseguir, Castañer i Trigo 
(1995) coincideixen que és primordial l’actitud dels mestres i exposen que aquest tipus 
d’activitats requereixen voluntat i predisposició per part de l’equip docent. Ara bé, com 
dèiem en un inici, el resultat compensa ja que s’ofereix als alumnes un ensenyament-
aprenentatge que trenca fronteres entre disciplines, que dóna una perspectiva més holística 
de la realitat i que aporta motivació per aprendre als alumnes (González-Martín, 2013).  
 
 

Música 

Matemàtiques 

Música 

Matemàtiques 

Música 

Mates 

Figura 3: Model didàctic semiintegrat 

Música 

Matemàtiques 
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3. Exemples d’activitats  

 MÚSICA MATEMÀTIQUES 

Activitats DIMENSIONS COMPETENCIALS, 
contextos d’aprenentatge i continguts clau  

DIMENSIONS COMPETENCIALS, 
blocs de continguts i continguts clau  

Ballem fent geometria! 
ESCOLTAR i INTERPRETAR 

Dansa: disposició i punteigs 
Audició: estructura 

REPRESENTACIÓ i CONNEXIONS 

Espai i forma: el quadrat (costats, vèrtex, diagonals, punt 
mig) 

Quin és el mcm dels 
números 2, 3, i 5? 

Percudim-ho! 

ESCOLTAR i INTERPRETAR 

Percussió corporal: lectura rítmica, pulsació, precisió 
rítmica 

RAONAMENT I PROVA, REPRESENTACIÓ i 
CONNEXIONS 

Numeració i càlcul: multiplicació, múltiples, mínim 
comú múltiple 

Obwisana 
ESCOLTAR i INTERPRETAR 

Cançó i veu: interpretació cançó amb gestos 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
i RAONAMENT I PROVA 

Numeració i càlcul: multiplicació, mínim comú múltiple 

Movem la música fent 
angles 

ESCOLTAR (i INTERPRETAR) 

Audició: estructura i fraseig 
Dansa i moviment: expressió i sincronització 

REPRESENTACIÓ 

Espai i forma: 
els angles, simetria 

Quant val la meitat d’una 
blanca? Fraccions i 
figures rítmiques  

ESCOLTAR, INTERPRETAR i CREAR 

Cançó: interpretació, equivalència figures rítmiques 
Audició: escolta, figures rítmiques 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES, 
REPRESENTACIÓ i CONNEXIONS 

 Numeració i càlcul: fraccions (com a part d’un tot) 



 

       

 

10 

 

Ballem fent geometria! 
Idea original: Albert Casals i Montserrat Prat 

 

Aquesta activitat, que fa confluir música i matemàtiques, consisteix en treballar geometria 
mentre fem dansa.  

Competències 

- Dimensions de la competència matemàtica: representació i connexions. 
- Dimensions de la competència musical: escoltar i interpretar.  

 

Aspectes clau 

- Matemàtiques: quadrat, costats, nombre de costats, costats paral·lels, vèrtexs,  
diagonals. 

- Música: puntejos de dansa, figures de dansa (disposició), fraseig, estructura, 
pulsació.   

 

Descripció de l’activitat  

1. Es presenta la dansa dels Nans Vells de la Patum de Berga 4 . Per ballar-la 
normalment es fa en forma de quadrats de 4 persones. De totes maneres, 
proposarem de fer-ho amb un quadrat de 16 infants. Anem a veure com podem 
crear-lo. 

2. Quin és el resultat? Quins problemes tenim? Com podem trobar solucions? És 
realment un quadrat perfecte (amb àrea i tot) o només el perímetre? 

3. Amb el quadrat “buit” de 16 persones (vegeu la Figura 4), aprendrem a ballar la 
dansa proposada.  

4. Escoltem la música. Què heu notat d’aquesta música? Quantes parts hi sentiu? [cal 
notar el canvi de tempo/mètrica entre les dues parts].  

5. I a partir d’aquí expliquem la dansa: 
a. Cal explicitar que cada quadrat té dues parelles de línies paral·leles (2 paral·leles i 

2 paral·leles). A la primera parella de paral·leles els direm A i a la segona B. I que 
té 4 vèrtexs que formen part cada un de dos costats del quadrat (v. Figura 4). 

b. Durant la primera frase (8 compassos) les paral·leles A avancen fins a trobar-se 
al mig (4 compassos) i retornen al lloc sense girar-se (4 compassos més). Els 
vèrtexs es queden immòbils o els podem fer giravoltar lentament sobre si 
mateixos (v. Figura 5). 

c. Durant la segona frase, són les paral·leles B les qui fan aquest mateix moviment. 
                                                 
4 La podeu escoltar a: https://www.youtube.com/watch?v=kT3LemEylFw 
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d. A les següents 2 frases es tornen a repetir els moviments b i c. 
e. Al canvi de mètrica (2a part), entren en joc els vèrtex. Després de parlar sobre 

què és una diagonal, ens imaginem les 2 diagonals del quadrat. A una li direm 
Diagonal 1 i a l’altra Diagonal 2. 

f. Durant la primera frase de la segona part, els vèrtex de la Diagonal 1 
s’intercanvien el lloc mesurant bé que el seu recorregut duri el mateix que la 
frase musical (v. Figura 6). Per altra banda, la norma és que els 2 vèrtex no 
poden deixar de mirar-se, per tant, quan es troben al mig han de girar alhora i fer 
la resta del recorregut marxa enrere. 

g. A la següent frase, fan el mateix moviment els vèrtex de la Diagonal 2. 
h. A les darreres frases de la dansa, els vèrtex fan molinet amb el company de la 

paral·lela A, primer amb la mà dreta i després amb l’esquerra (v. Figura 7). I, 
després els vèrtexs fan molinet amb el company de la paral·lela B, primer amb la 
mà dreta i després amb l’esquerra (v. Figura 8).  

 
 
 

 
   Figura 4: Posició inicial amb els elements per la dansa 
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           Figura 5: Primer moviment                      Figura 6: Moviment de la segona part 

          
        Figura 7: Molinets de la penúltima frase      Figura 8: Molinets de la darrera  frase 

        

Variants 

1) Els passos de la dansa (punt 4) es poden modificar. Així, depenent del grau 
d’expertesa, es pot decidir si els volem ensenyar el pas ternari (pas de ball pla creuat) i 
el binari (galop) o farem només moviments simples seguint la pulsació de compàs. O 
es poden complicar una mica els moviments: per ex. durant els molinets finals, els 
punts mitjos poden entrar dins del quadrat, unir les mans dretes fent molinet i 
giravoltar primer en sentit horari i després contrahorari, per finalment tornar a lloc. 

2) En funció del nombre d’alumnes podem modificar la dansa i la figura geomètrica. Si la 
forma és de rectangle, podem anomenar els costats llarg i curt. Cosa que pot ajudar a 
entendre-la als nens de cicle inicial. 

Nota 
Una experiencia al voltant d’aquesta activitat (ampliada) la podeu trobar resumida a Palou, Casals i Prat (2016). 
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Quin és el mcm dels números 2, 3, i 5? Percudim-ho! 
Idea original: Cristina González-Martín 
 
Aquesta activitat, que fa confluir música i matemàtiques, consisteix en trobar el mínim 
comú múltiple (mcm) de 2, 3 i 5 tot treballant la percussió corporal.  

Competències 

- Dimensions de la competència matemàtica: raonament i prova, representació i 
connexions. 

- Dimensions de la competència musical: escoltar i interpretar.  
 

Aspectes clau 

- Matemàtiques: comptar, multiplicar, múltiples (i divisors), mínim comú múltiple 
(mcm). 

- Música: lectura rítmica, pulsació, regularitat i precisió rítmica, percussió corporal. 
 

Descripció de l’activitat  

1. Comencem treballant amb el número 2 (vegeu un exemple al final de l’activitat). 
Presentem als alumnes una partitura de percussió corporal de 30 pulsacions. Els 
expliquem que cada símbol correspon a la percussió d’una part diferent del cos. 
D’aquesta manera trobem:  

 

                  Picar el pit, mà dreta i després mà esquerra.  

 

                   Picar de mans. 

 

                   Picar cuixes, mà dreta i esquerra.  

 

                  Picar amb el peu. 
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2. Si el nivell dels alumnes ho permet, podem fer la lectura rítmica de la partitura, on les 
pulsacions han d’estar marcades amb números, per tal de fer coincidir sempre la picada 
de mans amb els múltiples, en aquest cas del número 2 (2, 4, 6, 8...fins arribar al 30).  Si 
els alumnes no poden llegir la partitura, els l’ensenyem per imitació; d’aquesta manera 
treballem la memòria rítmica. Una vegada apresa, a part de fer la percussió corporal 
s’ha de comptar fins a 30 (seguint la pulsació). 

3. Seguidament ensenyem la percussió corporal del número 3, on els múltiples del 
número 3 (3,6,9...fins al 30) també coincideixen amb la picada de mans. 

4. Dividim la classe en dos grups, files encarades, una pica la percussió corporal del 
número 2 i l’altra la del número 3. Cada vegada que hi hagi un múltiple comú picarem 
de mans a la vegada. La primera vegada que ho fem, trobarem el mcm de 2 i de 3, és a 
dir, el número 6. També podem descobrir-hi altres múltiples comuns (12, 18, 24, 30). 

5. Tot seguit aprenem la percussió corporal del número 5, on els seus múltiples també 
coincideixen amb la picada de mans. Encarant dues files podem trobar el mcm de 2 i 5 
(10), o bé de 3 i 5 (15 i 30).  

6. Finalment, disposem als alumnes en tres files, dues paral·leles i una perpendicular (en 
forma de C), i cada fila pica la percussió corporal d’un dels números (2, 3, 5). Quan ens 
trobem tots picant de mans haurem trobat el mcm dels números 2, 3 i 5. Recordar que 
hem d’anar comptant fins a 30 seguint la pulsació per tal de saber en quin número han 
picat de mans les tres files a la vegada.  
Podem projectar la imatge dels ritmes (vegeu el darrer full), on s’hi pot observar les 
tres partitures de percussió corporal superposades per tal de veure en quins números 
coincideixen les picades de mans, per tant, quin és el mcm dels números 2, 3, i 5. 

 Variants 

1) Una variant d’aquesta activitat seria que enlloc d’utilitzar la percussió corporal es 
fessin servir les notes sol, mi, do i do’. D’aquesta manera es treballaria també el 
concepte d’acord.  
El procediment seria el mateix però la partitura es podria canviar per les notes, fent 
que la picada de mans coincideixi sempre amb la nota sol. D’aquesta manera 
sempre que tots cantéssim la nota sol estaríem trobant els múltiples d’un número (o 
els múltiples de dos o més números si és el cas).  

2) Una segona variant seria que ens poséssim en rotllana i féssim una cadena 
(comença un i segueix el de la seva dreta i així successivament). Cada un pica el 
ritme d’una pulsació mentre diu el número que li correspon. Si ho fem amb el ritme 
del número 2, llavors ens adonem que els que han picat de mans són els del 2, 4, 6, 
8, etc. Si repetim l’activitat amb els ritmes del 3 i del 5 (i sempre comencem per la 
mateixa persona), descobrirem que l’única persona que ha picat de mans les 3 
vegades (amb el 2, el 3 i el 5) és el que li ha tocat el número 30 (que és el mcm, per 
tant, d’aquests tres números). 
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Nota 
En relació a aquesta activitat, podeu consultar també a González-Martín, Pérez-Moreno i Prat (en premsa). 
 

 

Exemple de percussió corporal d’acord amb l’activitat descrita: 
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Obwisana 
Idea original: Markus Cslovjecsek 
 
Aquesta activitat, que fa confluir música i matemàtiques, consisteix en cantar una cançó, en 
aquest cas Obwisana, amb un acompanyament corporal seguint la pulsació que servirà de 
context problemàtico-matemàtic que caldrà resoldre. 

La cançó que es proposa, Obwisana, és una cançó de treball provinent de Ghana. La 
traducció aproximada seria “Oh àvia, m’he fet mal als dits amb una pedra”: 

 

Competències 

- Dimensions de la competència matemàtica: resolució de problemes, raonament i 
prova. 

- Dimensions de la competència musical: escoltar i interpretar.  
 
Aspectes clau 

Música: Escolta i interpretació d’una cançó amb gestos. 
Matemàtiques: multiplicació, mínim comú múltiple. 

 
Descripció de l’activitat  

1. S’explica que a Ghana, mentre els homes treballaven durament picant pedra, cantaven 
una cançó. El mestre canta la cançó i mica en mica l’alumnat s’hi va afegint fins que 
tothom ja la sap. És molt important fixar-se que les frases acaben amb una blanca i, 
per tant, que cal allargar la nota durant 2 pulsacions (és a dir, evitar de fer negra i 
silenci). 

2. De tant en tant, els treballadors s’espolsaven la pols de les mans. S’introdueix, doncs, el 
moviment de flexionar un xic els genolls i espolsar-se les mans a les cuixes. Aquest 
moviment l’anem repetint mentre cantem la cançó (fent que la picada caigui a cada 
inici de compàs  seguim la pulsació de compàs).  

3. Una vegada estaven espolsades les mans, els treballadors descansaven un moment i 
posaven l’esquena recta (es fa el moviment de posar-se les mans a la cintura). A 
continuació es canta la cançó fent els dos moviments de forma alternativa (espolsar-se 
al primer temps del compàs i mans a la cintura al segon temps). 

4. Finalment, s’explica que els treballadors es lamentaven de la dura feina que tenien i 
durant la qual sovint acabaven fent-se mal. I ho expressaven posant-se els braços 
creuats davant del pit. S’afegeix, doncs, aquest tercer moviment: es canta la cançó 
alternant els 3 moviments sempre seguint la pulsació. 
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5. A l’acabar de cantar-ho amb els gestos hem d’adonar-nos que quan acaba la darrera 
blanca de la cançó no estem al 3r moviment (el darrer moviment de la seqüència 
gestual) sinó al 1r. Davant d’això, ens preguntem per què (la cançó té un nombre de 
pulsacions que no és múltiple de 3) i mirem si sempre passaria igual. Així doncs, 
proposem cantar de forma repetida la cançó, tantes vegades com calgui fins que 
coincideixi el final de la melodia amb el de la seqüència gestual. Veurem que ens cal 
cantar 3 vegades la cançó. 

6. Per últim, es torna a cantar 3 vegades la cançó amb els gestos i se’ls fa comptar quantes 
vegades realitzem el gest de posar les mans a la cintura. Es discuteix quantes vegades 
són (molt sovint no hi ha acord). Quan tots ens posem d’acord que són 16 vegades es 
pregunta com pot ser si hem cantat 3 vegades la cançó i 16 no és múltiple de 3. Cal 
raonar-ho i buscar la solució: són 16 vegades cada un dels gestos, 16*3=48 i 48 és 
múltiple de 3 (gestos) i 16 (pulsacions que té la cançó). De fet, és el mínim comú 
múltiple (mcm) de 16 i 3. 

 

Variants i activitats complementàries 

1) Podeu allargar la seqüència (4 gestos, 5 gestos...) per anar veient que sempre la solució 
és el mínim comú múltiple de 16 i el número de gestos escollits. La representació 
visual o l’ús de material manipulatiu també poden ser un bon complement perquè tot 
l’alumnat ho acabi de comprendre. 

2) Alternativament a la proposta amb Obwisana, podeu utilitzar altres cançons i altres 
seqüències de gestos buscant que tinguin un nombre de pulsacions i un nombre de 
gestos que no siguin múltiples entre ells. Per ex. una frase musical de 8 pulsacions i 6 
gestos. En aquest cas, la solució seria fer 3 vegades la cançó (24 pulsacions). 

3) Es pot plantejar un altre dia la relació amb algun problema matemàtic “clàssic” (per 
exemple, un enunciat que explica que s’han de redistribuir productes envasats de 16 en 
16 de manera que passessin a estar envasats de 3 en 3 i que, per temes de conservació, 
no pot quedar-ne cap sense envasar). I per resoldre-ho, a part de poder utilitzar els 
recursos habituals (gràfics, manipulatius), es pot recórrer a l’ús de les frases musicals 
combinats amb els gestos per trobar la solució. 

4) A nivell musical, es pot aprofundir en diversos aspectes com: interpretació de la cançó, 
estructura de dues frases (suspensiva-conclusiva), interpretació de la melodia amb 
instruments de placa (es pot baixar 1 to i estarà en DoM) i un acompanyament amb 
instruments de percussió indeterminada, etc. 
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Movem la música fent angles 
Idea original: Albert Casals 
 
En aquesta activitat, a través de realitzar la coreografia d’un breu fragment musical, 
treballem de forma conjunta l’estructura musical, els angles i l’expressió del que transmet la 
música.  

 
Competències 

- Dimensió de la competència matemàtica: representació 
- Dimensions de la competència musical: escoltar (i interpretar)  

 
Aspectes clau 

- Matemàtiques: angles, simetria. 
- Música: estructura i fraseig, expressió corporal. 

 
Descripció de l’activitat 

1. En una aula o espai ampli, el mestre se situa dret enfront dels seus alumnes, també 
drets, que han de poder veure’l. La posició inicial és amb els braços descansant al 
costat del cos. 

2. Quan s’inicia la música, el mestre realitza gestos pausats amb parts del cos (el més fàcil 
són els braços) de forma que es vagi creant una petita coreografia que ajudi a entendre 
l’estructura musical al mateix temps que es van marcant uns determinats angles (90o, 
180o, 45o, etc.). Tots els alumnes van seguint i imitant la coreografia proposada (amb 
efecte mirall). Podeu veure un exemple concret al final de la descripció. 

3. Una vegada realitzada la coreografia, per grups els alumnes debaten i representen els 
angles que s’han marcat més clarament. 

4. Finalment, amb aquesta mateixa música o una altra que tingui una estructura senzilla es 
fa un treball musical (extreure’n i analitzar les frases musicals) i es decideix com 
representar l’estructura mitjançant moviments corporals que marquin angles 
(individualment o col·laborant entre ells). 
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Exemple de música i coreografia 

Amb la preciosa música de l’Intermezzo de la Suite n.2 de Carmen de G. Bizet, i en la versió 
la trobareu a: https://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0, us proposem els 
següents moviments: 

a. Feta la introducció de l’arpa, a partir que entra la flauta travessera, 
aixequem molt lentament un braç fins a l’alçada de l’espatlla, a on ens 
aturem per marcar l’angle (aprox. 90o). 
[0’10” – 0’27” de la versió escollida] 

b. Continuem pujant aquest braç fins que els dits ens quedin apuntant 
al cel (180o), ens acabem d’elevar de puntetes en el moment àlgid de 
la frase [0’48”] i lentament anem baixant el braç fins a la posició 
inicial.  
[0’28” – 0’53”] 

c. Realitzem els mateixos moviments (passos a i b) amb l’altre braç 
mentre el clarinet porta la melodia. 
[0’54” – 1’37”] 

d. Tornem a pujar el primer braç, però ara només fins als 45o i després el retornem a la 
posició inicial.  
[1’38” – 1’45”] 

e. Repetim el mateix moviment amb l’altre braç.  
[1’46” – 1’54”] 

f. Anem aixecant, sempre lentament, els dos braços a la vegada 
fins arribar a tenir les dues mans tocant per sobre el cap (360o). 
[1’55” – 2’21”] 

g. Anem baixant els braços buscant de nou la posició inicial, però 
ens aturem en dos moments [2’32” i 2’41”]. El primer serà quan 
tinguem els braços en forma de creu (90o+90o=180o). I el segon 
serà quan cada braç marqui 45o respecte al cos com a eix (és a 
dir, estarem marcant 45o+45o=90o). S’assoleix la posició inicial als 2’51”. 

h. Per acabar, movem els braços lentament per davant del cos, creuant-los i acabant 
agafant-nos les espatlles amb els mans contràries (mà esquerra a sobre l’espatlla 
dreta i viceversa). Les darreres notes de l’arpa podem acabar baixant el cap com si 
volguéssim tocar-nos el pit amb la barbeta i ens quedem ben quiets sentint el 
pizzicato final de la corda. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0
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Variants i ampliacions 

1)  Es pot fer un treball d’observació, i també de mesura d’angles amb un 
transportador. Mentre uns alumnes porten a terme la coreografia, d’altres fan 
fotografies dels diferents moviments, immobilitzant d’aquesta manera els angles 
que estan executant. S’imprimeixen, o es projectes les fotografies i s’observen i/o es 
mesuren els angles que hem realitzat en la coreografia. 
 

2) Com que els moviments que es porten a terme durant la coreografia s’executen 
amb els dos braços, hi ha moments que entre ells s’estableix una simetria axial 
(moviments f i g de la coreografia que es proposa al final d’aquesta fitxa), com 
indica el dibuix. D’aquesta manera, doncs, es pot derivar l’atenció dels alumnes cap 
a aquest contingut i modificar la coreografia treballant altres tipus de simetria com 
la central:l’eix de simetria seria els braços estirats en horitzontal a 90o. Per fer la 
simetria central s’haurien de fer moviments per sobre d’aquest eix, i repetir-los 
exactament iguals per sota d’aquest eix, de manera que el punt (en el nostre cas la 
mà), la imatge (en el nostre cas, l’altra mà) i el centre formin part d’una mateixa 
recta . Primer per sobre, després per sota, o depenent de l’edat dels alumnes es 
podria treballar a la vegada, tal i com mostra el dibuix. 
 

3) Es pot utilitzar la mateixa música per treballar un contingut més senzill: en lloc dels 
angles o la simetria, a Infantil o Cicle Inicial es pot treballar la situació de l’espai. 
D’aquesta manera, seguint les mateixes frases marcades en l’activitat exposada, es 
comença tot el grup classe disposats en dues rotllanes separades, una amb més 
alumnes (2/3 aprox.) i l’altra amb menys (aprox. 1/3 de l’alumnat). En aquest punt 
es pot aprofitar per treballar la forma de la rotllana: la circumferència. A partir 
d’aquí, una possible seqüència seria: 

- 8 pulsacions d’introducció marcant-les aixecant els talons i amb les mans a la cintura.  
- 16 pulsacions; agafats de les mans, les dues rotllanes (circumferències) giren en sentit 

horari. 
- 16 pulsacions; agafats de les mans, les dues rotllanes giren sentit contra horari.  
- 8 pulsacions; la rotllana petita es desfà i entra al mig de la gran rotllana.  
- 16 pulsacions; giren les dues rotllanes en sentit horari i amb els alumnes agafats de 

mans. 
- 16 pulsacions; giren les dues rotllanes en sentit contra horari i amb els alumnes 

agafats de mans. 
- 8 pulsacions; la gran rotllana es desfà i es crea una línia recta o fila (un nen davant de 

l’altre). El grup petit observa.  
- 8 pulsacions; el grup petit avança creant una línia paral·lela al costat dret de la línia 

llarga, mentre els altres porten pulsació amb talons i mans a la cintura.  
- 8 pulsacions; caminen les files endavant.  
- 8 pulsacions; caminen les files enrere.  
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- 8 pulsacions; la línia del grup petit es mou situant-se perpendicularment respecte de 
la línia més llarga, buscant que el punt d’intersecció imaginari entre ambdues sigui 
aproximadament el punt mig de la fila llarga (en forma de I-) 

- 8 pulsacions; la fila més curta es va movent mantenint-se recta i perpendicular a 
l’altra fila fins a arribar a un dels seus extrems; al final queden les dues línies en 
forma de L. 

- 8 pulsacions; s’esperen al lloc portant la pulsació amb els talons i les mans a la 
cintura. 

- 8 pulsacions; tots s’agafen de mans, també els extrems lliures (que es busquen 
fins a trobar-se), trencant-se les línies rectes i creant una gran rotllana que va 
girant fins que s’acaba la música. 

 

Nota: hem subratllat alguns dels conceptes matemàtics que clarament es veuen reflectits en aquesta activitat i 
que són susceptibles de ser treballats. 
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Fraccions i ritmes 
Idea original: Cristina González-Martín i Montserrat Prat  

Aquesta activitat busca fer aflorar la relació existent entre les fraccions i les figures 
rítmiques (rodones, blanques, negres, corxeres i semicorxeres) emprant un material visual i 
manipulatiu. El material és susceptible de ser adaptat a diferents figures rítmiques. I, a més 
a més, permet dur a terme petites composicions. 

 

Competències 

- Dimensions de la competència matemàtica: resolució de problemes, representació i 
connexions. 

- Dimensions de la competència musical:  escolta, interpretació i creació. 
 

Aspectes clau 

- Matemàtiques: fraccions (com a part d’un tot). 
- Música: figures rítmiques  

 

Descripció de l’activitat 

Es proposen dues activitats diferents, amb una activitat prèvia per tal de familiaritzar-se 
amb el material de treball. Les dues activitats es poden treballar connectades o per separat, 
depenent del nivell, coneixement dels alumnes i de la profunditat amb la qual es vulgui 
tractar el tema. En canvi, no té sentit fer només l’activitat prèvia (que li falta el component 
de “fer música”). 

Activitat prèvia 

El material que es fa servir en aquesta activitat té una vessant matemàtica i una altra de 
musical. Així, per un costat hi ha la representació d’una figura rítmica i per l’altra banda la 
fracció que representa.  
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1) El primer pas és que el docent estableixi quina figura representarà la unitat, si la 
negra (que habitualment fem equivaldre a una pulsació), la blanca (que és la unitat 
del compàs 2/2 o que sovint representa la unitat pel que fa els accents de compàs) 
o la rodona (que té assignada el número 1 en l’escriptura convencional dels 
compassos). 

2) Una vegada triada quina figura musical serà la unitat, i per tant, com a fracció 
representarà el total, l’1 es dibuixa a una de les cares de la cartolina. En aquest cas, 
per explicar l’activitat, la figura escollida com a unitat serà la rodona ( ) i la 
dibuixaríem a l’altra cara de la cartolina.  

 

 

 

Seguidament el mestre interpretarà la rodona i s’estableix així la referència de 
durada sonora de la unitat a partir de la qual quedaran fixades les properes figures 
rítmiques. 

3) Tot seguit agafarem dues cartolines amb la meitat de la longitud respecte de la 
cartolina que representa la unitat. Cadascuna d’aquestes cartolines serà ½ del total i, 
per tant, cadascuna correspon a un blanca ( ). De nou, podem representar-ho 
sonorament i comprovar que dues blanques equivalen a una rodona. 

Nota: És el docent qui decideix si són els alumnes els que construeixen la cartolina que representa ½ 
del total, o si els alumnes només han de buscar entre cartolines de diferent longitud la que correspon 

a la meitat ( ).  

 

 

4) Seguidament agafem una cartolina que tingui la meitat de longitud que la cartolina 
que hem anomenat ½. Veurem que per poder tenir la longitud corresponent a la 
cartolina que hem anomenat 1 ( ) necessitarem 4 cartolines d’aquestes noves. 
Així doncs, cadascuna de les noves cartolines representa ¼ del total, i musicalment 
es correspon a una negra ( ), tal i com exemplificarem sonorament. 

 

 

 

Si fem aquesta activitat com un procés de resolució de problemes, podrem anar 
descobrint la relació entre les diverses figures rítmiques i de manera clara i visual 
observarem que la blanca és la meitat d’una rodona (ja que necessitem dues 
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blanques per tenir la longitud –visual i sonora- d’una rodona( ); que necessitem 4 
negres ( )  per tenir la longitud d’una rodona, i que per tant una negra 
correspon a ¼ de rodona; que 2 negres tenen la longitud d’una blanca, i que per 
tant, la meitat d’una blanca és una negra. 

5) Per tal de veure que els alumnes entenen aquests aspectes i comprovar que poden 
seguir una mateixa pulsació interpretant els diferents ritmes de les cartolines (ja 
sigui amb algun timbre corporal, amb la veu, amb instruments) els podem demanar 
que: 

- Els alumnes s’organitzen en petits grups (cadascun dels quals disposa d’un joc del 
material exposat anteriorment) i que, partint de la cartolina de la rodona, elaborin 
diferents combinacions rítmiques que equivalguin a la rodona i que posteriorment les 
interpretin. 

- Seria interessant proposar als alumnes que, de manera individual o per parelles, 
creessin petites composicions amb les diferents figures rítmiques treballades. Es 
poden establir certs condicionants (4 compassos de 4/4, per exemple), si es vol. 
Després, es poden interpretar les composicions davant de la resta de companys. 

És important que al finalitzar aquesta primera activitat es reflexioni sobre que aquest procés 
de resolució de problemes, de representació i connexió, permet als alumnes descobrir que 
les fraccions, no tenen un valor per si mateix, sinó que el seu valor depèn del tot (visió de 

les fraccions com a part d’un tot). I, per tant, ½ d’una rodona ( ) és una blanca ( ) i té 

per tant, una longitud (durada sonora) concreta, diferenciada d’1/2 d’una blanca ( ) que 
correspon a una negra ( ).   

A partir d’aquesta activitat preparatòria, es proposen les següents dues activitats:   
 
Activitat 1 

En aquesta activitat la unitat passarà a estar representada per la blanca. La interpretació 
rítmica es realitzarà en el context de la cançó El Rellotge (vegeu partitura més avall)5. 
El procés a seguir és el següent: 
1) S’ensenya la cançó als alumnes. 
2) Una vegada apresa, se’ls demana que piquin de mans seguint el ritme de la cançó 

mentre la canten (o també se’ls pot demanar que el caminin per l’aula). Cal fer notar als 
alumnes que segons el tipus de rellotge (vell, nou o despertador) el “tic-tac” està 
representat per una figura rítmica diferent (blanca, negra i corxera). 

3) En una propera sessió, es repassa i consolida la cançó per poder passar a dividir els 
alumnes en tres grups i cantar la cançó a cànon. Quan la cantem a cànon podrem notar 
perfectament les equivalències entre els “tic,tac” dels tres tipus de rellotge, i que 

                                                 
5 No tenim constància de l’autoria d’aquesta cançó que ha estat popularitzada a Catalunya. La traducció a l’anglès que 
s’ofereix està feta pels propis autors de l’activitat. 
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matemàticament serien la unitat (el rellotge vell), la meitat (rellotge nou) i un quart (el 
despertador). Per fer-ho més evident, es demana a cada grup que piquin el ritme bo i 
cantant la cançó. D’aquesta manera, si miren als companys a la part final del cànon 
podran veure l’equivalència observant com es mouen les mans o el cos (si s’ha escollit 
caminar el ritme enlloc de picar-lo amb les mans) i escoltant el que passa melòdica i 
rítmicament. 

 

4) Un cop executat vivencialment, es pot ensenyar als alumnes la partitura del cànon, a on 
tindrem marcades (d’acord amb els colors de les cartolines de l’activitat prèvia) les 
diferents equivalències: 
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Com a activitat complementària, se’ls pot donar la partitura i que busquin i marquin altres 
equivalències que hi troben i després fer l’esforç de notar-ho auditivament al cantar-ho o 
picar-ho. O a l’inversa, buscar altres moments en què les veus fan diferents ritmes entre 
elles, descobrir quina relació tenen (meitat/doble) i comprovar-ho a la partitura. Poden 
establir relacions entre unitat, ½ i ¼, o entre unitat i ¼, etc. També seria interessant 
observar que el ¼ és la meitat de ½, per així fer evident als alumnes que les fraccions no 
tenen un valor per si mateixes, sinó que el valor depèn de la unitat de referència.  
  
Activitat 2 

En aquesta activitat la unitat serà la negra. La interpretació rítmica es porta a terme en el 
context de l’audició d’un fragment del Cànon en Re M de Pachelbel. Una de les milions de 
versions existents la podeu trobar a:  https://www.youtube.com/watch?v=jJRdLZyOU4w 
. Per a aquesta activitat, i donat que és una audició massa llarga, caldria utilitzar només el 
primer tros, buscant interrompre-ho adequadament (per ex. en la versió proposada, podria 
ser a 1’27” o a 1’56”). 

Els passos a seguir són: 

1) S’escolta l’audició picant de mans o caminant per l’espai el ritme de l’obstinat del 
baix, que sempre és constant i fa negres (en aquest cas la figura que representa la 
unitat). 

2) En una segona escolta, tot el grup conjuntament segueix el ritme de la primera veu 
(es pot obviar aquest pas si el grup té força nivell musical). 

3) La tercera vegada que s’escolta es divideix el grup classe en dos. Mentre uns 
segueixen el ritme de l’obstinat, els altres segueixen el de la primera veu. D’aquesta 
manera els alumnes es poden fixar en la relació rítmica (equivalències) entre 
aquestes dues veus. Primer tots fan el mateix fins que el primer violí comença a 
“desdoblar”, és a dir, a fer un ritme que va el doble de ràpid (corxeres) i que per 
tant significa que dura la ½ de temps respecte el que fa el baix (negres). I 
posteriorment acabarà fent notes d’un ¼ de durada (semicorxeres) respecte del que 
fa el violoncel. 

Si el grup classe té força nivell, es poden seguir les dues o fins i tot tres veus del cànon, a 
part del baix. Es seguiria el mateix procediment acumulatiu exposat anteriorment i 
finalment es dividirà el grup classe en tres o quatre grups (segons correspongui), cadascun 
dels quals seguirà una de les veus. D’aquesta manera s’arriba un punt en què s’està produint 
l’equivalència entre la unitat, la ½ i el ¼ simultàniament. Els alumnes, a part de sentir-ho, 
ho poden veure representat corporalment de la manera que s’hagi escollit fer-ho.  

Per acabar, i de la mateixa manera que s’ha fet a l’activitat 2, es pot ensenyar als alumnes la 
partitura del cànon, a on hi haurà marcades (seguint els colors de les cartolines de l’activitat 
prèvia) les diferents equivalències i escoltar seguint la partitura el que hem fet 
vivencialment.  

https://www.youtube.com/watch?v=jJRdLZyOU4w
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Variants 

1) Es poden tenir preparades cartolines que representin 3/4 (veure imatge de sota). Això 
permet introduir les figures musicals amb punt, on el punt representa la meitat del valor 
de la figura a la que acompanya.  

 

 

 

 

 

 

2) Es pot jugar a fer petites igualtats (equacions). Per exemple, quines combinacions tenim 
que equivalguin a una rodona + una blanca? Si després fem dos grups i un interpreta la 
rodona i la blanca (6 pulsacions de negra) mentre l’altra interpreta la possibilitat 
suposadament equivalent podrem comprovar si és correcte. 

 



 

       

 

29 

 

4. Per anar més enllà 

 

A part d'aquest dossier i els cursos de formació del projecte EMP-M al qual va lligat, teniu 
a disposició una pàgina web (http://maths.emportfolio.eu) des de la qual es poden 
descarregar tots els materials, articles i documents creats en el marc del projecte. En aquest 
sentit, cal destacar un Manual per al professorat (Mall et al., 2016), que inclou algunes 
activitats més, o revisions de l’estat de la qüestió (Hilton et al., 2015; Saunders, Hilton & 
Welch, 2015). També hi trobareu altres dossiers elaborats en cada un dels països i escrits en 
diverses llengües europees. 

Per agafar més idees d’activitats, us recomanem també alguns dels diversos llibres 
específics sobre la combinació de matemàtiques i música: 

• An, S.A., & Capraro, M.M. (2011). Music-math integrated activities for elementary and middle school 
students. Irvine, CA: Education for All. 

• Cslovjecsek, M. (ed.) (2001/2004). Mathe macht Musik: Impulse zum musikalischen Unterricht mit 
dem Zahlenbuch. (Vols. 1-3). Zug, Switzerland: Klett und Balmer 

• Nolan, Karin K. (2009). Musi-Matics! Music and Arts Integrated Math Enrichment Lessons. 
New York: Rowman & Littlefield Education/MENC. 

Finalment, al final d’aquest dossier teniu un bon grapat de referències bibliogràfiques 
que us poden servir per aprofundir en la temàtica des de molts angles. 

  

http://maths.emportfolio.eu/
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