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Obertura Idea inicial: apropar les funcions trigonomètriques als 
alumnes a través del seu entorn proper

Apropament a l’abstracció
● Sensorial: Música (motivació)
● Connexió: Física (model)
● Abstracció: Matemàtiques (sinusoidals)

Marc
● Entorn: auto-aprenentatge cooperatiu 

amb acompanyament
● Curs: 4t  ESO, 2.5h matemàtiques/física

http://welldonestuff.com/music-can-touch/


Obertura: Relacions entre conceptes

Matemàtiques Física Música

Recorregut Amplitud Volum

Periodicitat Freqüència To (Nota, Octava)

Suma de funcions Fase (superposició) Timbre



Partitura - la nostra proposta



Partitura

Motivació

Experimentació

Observació

Aplicació



Partitura 1: Motivació a través de l’observació

Efectes visibles de les ones de so

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs&t=71
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs


Partitura 2: Focus

Il·lustració del so a través de 
formes sinusoidals

https://www.youtube.com/watch?v=FpOM4Fs08kU
https://www.youtube.com/watch?v=FpOM4Fs08kU


Partitura 3: Dibuixar abstracció i relacionar

Model abstracte amb 
Geogebra

Dibuixar a mà per a 
fixar-se

Comparar amb 
observacions



Partitura 4: Experimentació senzilla

Applet Geogebra:
- reproducció de so a partir de funcions
- 1 ona: amplitud, freqüència

Preguntes per explorar la vinculació 
matemàtiques >> so >> física

https://www.geogebra.org/classic/kdyuex8y
https://www.geogebra.org/classic/kdyuex8y


https://www.geogebra.org/classic/kdyuex8y


Partitura 5: Experimentació complexa

vinculació: so >> matemàtiques >> física

2 ones: fase, superposició, 
cancel·lació 

https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw
https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw
https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw
https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw
https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw
https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw


https://www.geogebra.org/classic/b97qqvsw


Partitura 6: Aplicar l’estratègia apresa

2. nous models

3. buscar més situacions per 
aplicar l’estratègia apresa

1. noves observacions

https://www.youtube.com/watch?v=xUHQ2ybTejU
https://www.youtube.com/watch?v=xUHQ2ybTejU
https://youtu.be/xUHQ2ybTejU?t=1m47s
https://youtu.be/xUHQ2ybTejU?t=1m47s


Interpretació - feta pels alumnes



Interpretació 1: Motivació a través de l’observació.

“El primer efecte utilitza sorra per a mostrar com 
es propaga una ona sonora depenent de la seva 
freqüència. És espectacular perquè la sorra es 
col·loca en una forma geomètrica simètrica. (...)”

Emoció

https://youtu.be/Q3oItpVa9fs?t=32 

https://youtu.be/Q3oItpVa9fs?t=32
https://youtu.be/Q3oItpVa9fs?t=32


Interpretació 1: Motivació a través de l’observació.

“Hi ha un efecte que quan toca el piano el tamany de 
les flames va variant. Crec que el provoca que cada 
tecla treu gas d’una flama i el posa a la flama del 
costat. (...)”

Hipòtesi

https://youtu.be/Q3oItpVa9fs?t=203 

https://youtu.be/Q3oItpVa9fs?t=203
https://youtu.be/Q3oItpVa9fs?t=203


Interpretació 2: Focus

“En el vídeo veiem diferents ones de freqüència que tenen forma d’onada. La seva forma varia segons si el 
so és més agut o més greu.
Agut: les onades són més petites quan més agut és, però aquestes només es formen en el moment que el 
so es reprodueix, després torna a ser recte.
Greu: quan més greu és el so, les ones de freqüència són més amples i més baixes ja que el so no té 
tanta “potència” com l’agut. També passa que el so dura més, les onades es mantenen força estona ja que 
el so greu té més durada.”

Descripció



Interpretació 3: Dibuixar abstracció i relacionar

“Al fer el mateix moviment, suposo que
g(x) = cos x i f(x)=sin x fan el mateix so. 
Però com veiem que es reprodueixen en 
moments diferents, suposo que es 
reprodueix en moments diferents.”

Observació



Interpretació 3: Dibuixar abstracció i relacionar.

“Observo que sinus i cosinus són 
semblants a les ones de les notes 
musicals que hem vist abans, en canvi, la 
tangent és totalment diferent.”

Representació 
amb detall



Interpretació 4: Experimentació senzilla

“Segons més prim és, 
el so és més agut”

“Canvia el paràmetre a. 
Quan a creix, el so creix 
(volum). 
El recorregut és més alt.”

Cerca de 
vocabulari



Interpretació 4: Experimentació senzilla.
“Fa referència a la quantitat d’ones 
i la distància entre elles.”

“Ho relacionaria amb l’amplitud de 
l’ona.”

“El paràmetre (a) és el que 
canvia el recorregut de l’ona.”

Amb 
dibuixos



Interpretació 5: Experimentació complexa

“Els 2 sons sonen igual (f i g) 
perquè h és més estrident” “L’amplitud de l’ona canvia (h és més gran)”Volum



Interpretació 5: Experimentació complexa.

“En el punt 3.1 el so és molt fluix i en el 
3.15 no sona”

“h(x) va variant en la freqüència i 
l’amplitud”

Descoberta 
de la 
superposició



Interpretació 5: Experimentació complexa

“f(x) és més agut que g(x)”

“No canvia, sonen igual”

Intel·ligències Múltiples
Musical vs. Lògica



Interpretació 5: Experimentació complexa

“No sonen igual”

“El so canvia en un 
interval de tercera”

Explicació amb 
diferent grau de 
detall.



Interpretació 6: Aplicar l’estratègia apresa

“És una petita melodia que es va repetint una vegada del dret i una altra del 
revés. Després s’afegeix una nova veu, i mentre una va del dret, l’altra va del revés, i 
al revés. És una melodia simètrica.”

Simetria

https://youtu.be/xUHQ2ybTejU?t=1m47s
https://youtu.be/xUHQ2ybTejU?t=1m47s


Interpretació 6: Aplicar l’estratègia apresa

“El cànon de Bach 
segueix una espècie de 
‘patró’ en el que 
utilitza una mateixa 
estructura i la repeteix 
d’anada i tornada a la 
vegada per tal de crear 
una espècie de 
melodia molt 
complexa.”

Patrons



Interpretació 6: Aplicar l’estratègia apresa.

. . . i diàleg

“(...) Finalment també puc afirmar 
que en la cançó s’hi troben 
fractals, amb una estructura 
4-3-2-3-4 en la que inicien la 
composició amb una fase de 4, 
rebaixen les fases fins a 2 i llavors 
com anem enrere. tornen a repetir 
les fases i per tant l’estructura es 
repeteix a l’inrevés.”

Recerca . . .



Sensacions dels intèrprets



Sensacions dels intèrprets

“Jo destacaria el punt de partida que és 
el vídeo tant divertit i impressionant 
amb el que es comença la càpsula. 
Aquest vídeo fa que t’interessi i se’t 
faci més divertida la càpsula.”

Interès



Sensacions: música i matemàtiques

“Que les 
matemàtiques i la 
música, per molt 
que no ho sembli, 
tenen molt en 
comú i van unides. 
M’ha sorprès la 
relació que tenen.”

“He après la relació entre la 
música i les matemàtiques, i 
he après que es pot aprofundir 
molt en el tema, (...).”

Sorpresa



Sensacions: opinió

“En la meva opinió 
trobo que he après 
bastant, tant respecte 
el Geogebra (veure tot 
el que es pot arribar a 
fer) i la relació entre els 
sons. Ha estat una 
activitat molt 
interessant i original.”

“El que he après m’ha semblat molt interessant, ja 
que havia vist ones de so representades 
gràficament però no sabia relacionar-les.”

Eines
Relació



Sensacions: nous interessos

“Doncs m’agradaria aprendre què és el que 
succeeix a una persona quan es queda sorda.”

“Què fa que un conjunt 
de notes soni 
tenebrós i un altre 
alegre.”

Biologia

Comunicació



Sensacions: nous interessos

“M’agradaria 
saber amb quins 
altres aspectes 
estan 
relacionades les 
mates”

“Com s’aconsegueix 
que l’ordinador 
relacioni els sons amb 
el geogebra: com els 
representa amb 
gràfiques? (...)”

Tecnologia

Matemàtiques i 
connexions



Crítica - la nostra valoració



Crítica: han mostrat motivació

Curiositat



Crítica: han mostrat motivació

Curiositat
però no en tot 
moment . . .



Crítica: han mostrat interès
Autonomia

Implicació



Crítica: han seguit la proposta 
Observació i 

anàlisi
Experimentació



Crítica: han anat a més

Recerca
Discussió



Concert - la resta de l’obra



Concert: més enllà en l’experimentació
Observació en directe:

gravació cordes de guitarra
(connexió física)

Ruben’s tube
(connexió física)

https://www.youtube.com/watch?v=tLOfcVKgFIk
https://www.youtube.com/watch?v=2awbKQ2DLRE


Concert: més enllà en abstracció

3 notes: Acords
(connexió música)

https://ggbm.at/PqTvRCrY  

Discretitzar: digitalització
(connexió tecnologia)

https://ggbm.at/PqTvRCrY
https://ggbm.at/PqTvRCrY
https://ggbm.at/PqTvRCrY


Concert: més enllà en creació

Programació: Sonic Pi
(connexió tecnologia i art)

https://sonic-pi.net
https://sonic-pi.net
https://sonic-pi.net
https://sonic-pi.net
https://sonic-pi.net


Moltes gràcies per la vostra atenció!

Materials: https://bit.ly/2JS2ey1  

Si teniu preguntes o aportacions 
seran benvingudes

Gràcies a l’equip de matemàtiques de
l’Escola Sadako i en particular a la Cecilia Calvo

https://bit.ly/2JS2ey1

