
 

 

 

 

SONS DEL NOSTRE ENTORN:  
Aprendre a conèixer, reconèixer i expressar com és l’entorn a 

través dels seus sons 

 

QUADERN DE PROJECTE 
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Projecte:  

SONS DEL NOSTRE ENTORN: Aprendre a conèixer, reconèixer i expressar com és l’entorn a 
través dels seus sons. 

 

Objectiu del projecte:  

Ser capaços d’expressar, mitjançant una postal sonora que realitzareu íntegrament vosaltres, 
de descriure el vostre entorn. 

L’entorn sonor que ens envolta ens condiciona, ens defineix i explica moltes coses de 
nosaltres, però normalment no hi parem gaire atenció: tendim a prioritzar allò que és visual. 
Amb aquest taller despertarem l’interès per una escolta conscient, crítica i subjectiva del 
nostre patrimoni acústic. 

A partir de l’enregistrament i l’edició de les mostres sonores que adquiriu, despertarem les 
nostres inquietuds artístiques i musicals i desenvoluparem el nostre propi llenguatge 
expressiu. 

 

Durada:  

El taller el realitzarem en 5 sessions de dues hores.  

 

Instruccions: 

Per a la primera sessió cal que porteu un objecte petit (màxim 30x30x30 cm3 ) que us 
identifiqui. 
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Sessió 1: OBJECTES IDENTITÀRIS 

A partir de l’objecte que t’identifica, pensa en els sons que en pots obtenir. Comenta-ho amb 
els companys de grup i ajudeu-vos a trobar-ne d’altres. 

 

Utilitzant la gravadora que us han assignat graveu els sons (de 2 a 10 segons de durada): esteu 
creant els vostres primers iSounds !! 

Nota: Si teniu dubtes en la utilització de la gravadora, teniu a la vostra disposició el seu 
manual de funcionament: demaneu-lo al/la professor. 

 

Apunteu la descripció dels iSounds: 

 

Objecte 1: ___________________________________________________________________ 

Descripció iSound-1: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Descripció iSound-2: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Descripció iSound-3: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

Objecte 2: ___________________________________________________________________ 

Descripció iSound-1: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Descripció iSound-2: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Descripció iSound-3: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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Objecte 3: ___________________________________________________________________ 

Descripció iSound-1: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Descripció iSound-2: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Descripció iSound-3: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

Escolteu els iSounds gravats. Seleccioneu-ne dos i incorporeu-los a la vostra carpeta de la 
intranet del centre. 

El format del nom del fitxer ha de ser: Font de so (objecte, grup-clase, nom dels integrants del 
grup, edat dels integrants i data: fontdeso_grup_noms_edat_data.wav 

 

 

Quins sons heu seleccionat i perquè?______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Sessió Intermèdia 1 (classe de Llengua): DESCRIVIM ELS SONS  

PERQUÈ HEM DE DESCRIURE ELS SONS? 

Primer de tot, per a vosaltres mateixos, per saber de quin material disposeu i quines 
característiques té. Quan tingueu una biblioteca de sons molt gran agraireu tenir una 
descripció de cadascun d’ells per tal de trobar ràpidament el que us interessa. 

I en segon lloc, perquè alguns d’aquests sons passaran a formar part d’una base de sons 
encara més gran, SONS DE BARCELONA, que molta gent podrà consultar. Per facilitar també la 
cerca de sons a altres usuaris és important que la descripció estigui ben feta perquè el sistema 
pugui discriminar aquells que no coincideixen amb la cerca. 

 

Un consell! 

Per descriure els sons no us limiteu a dir el que se sent (ocells cantant) sinó que heu de 
descriure amb el màxim de precisió: 

• COM sona (“sons d’ocells: es tracta de sons curts i secs a diferents altures més aviat 
agudes, amb un so continu d’aigua de fons”) 

• ON l’has gravat: (“que he gravat al parc Güell”) 

• QUAN: (“un dilluns a primera hora del matí quan no hi havia turistes”) 

• AMB QUINS PARELLS: (“amb un telèfon mòbil”). 

 

Entreu al bloc del taller i escolteu els iSounds que hi ha. Feu comentaris sobre els iSounds dels 
altres grups i responeu als comentaris rebuts als vostres iSounds. 
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Sessió 2: LES CARACTERÍSTIQUES DEL SO. CREEM UNA COMPOSICIÓ SONORA 

Ara escoltarem els iSounds que farem servir per a la nostra primera composició sonora.  

Com són? D’on poden provenir? Quina és la seva font sonora? Quines són les característiques 
del so? 

 

Què volem dir quan parlem de les característiques dels sons? Vegem-ho amb alguns 
exemples: 

- Característiques físiques: llarg, curt, agut, greu, fluix, fort, harmònic, sorollós, rítmic, etc. 

- Característiques abstractes: melancòlic, simpàtic, agradable, dinàmic, agressiu, etc. 

- Pensament metafòric: aquet so és com si t’arrenquessin un queixal (dolorós, sobtat), 
aquest altre so és com de vellut (suau), etc. 

 

Farem servir l’editor de sons Audacity® per crear la vostra composició sonora. Utilitzant els 
iSounds que hi ha a la vostre carpeta, editeu una composició que duri entre 50 i 60 segons. 

Si teniu dubtes sobre alguna de les funcionalitats del programa Audacity® recordeu que 
disposeu del manual i l’ajut en línia a la seva web: http://audacity.sourceforge.net/  

 

RECORDEU-VOS DE DESAR LA VOSTRA COMPOSICIÓ ABANS DE FINALITZAR LA SESSIÓ ! 

 
 

Sessió intermèdia 2 (Classe de Llengua): LES COMPOSICIONS AL BLOC 

Avui treballarem amb el Bloc. Pengeu-hi un post amb les vostres composicions. Cal que les 
presenteu descrivint les seves característiques tal com vau fer a l’anterior sessió amb els 
iSounds. 

  

http://audacity.sourceforge.net/
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Sessió 3: EL PROJECTE DE LA POSTAL SONORA 

DEFINIU EL VOSTRE PROJECTE: 

Espais o sons que voleu treballar i amb quina intenció (relació de similitud o contrast, 
desplaçament, acumulació...): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Com/ on / amb quin aspecte voleu presentar el vostre treball 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Llista de sons que necessiteu gravar 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Utilitzeu el següent espai per fer l’StoryBoard de la vostra postal sonora: 

-So/sons que apareixen en aquesta 
escena 

 
-És a 1er pla, 2on pla, o de fons? 
-Sona al centre, més a la dreta o més a 
l’esquerra? 

 
-Entra o surt d’alguna manera 
particular? (de cop i volta, pujant el 
voum a poc a poc) 

1 2 

-Duració 
-Transicions 
-Observacions/detalls 

  

-So/sons que apareixen en aquesta 
escena 

 
-És a 1er pla, 2on pla, o de fons? 
-Sona al centre, més a la dreta o més a 
l’esquerra? 

 
-Entra o surt d’alguna manera 
particular? (de cop i volta, pujant el 
voum a poc a poc) 

3 4 

-Duració 
-Transicions 
-Observacions/detalls 

  

-So/sons que apareixen en aquesta 
escena 

 
-És a 1er pla, 2on pla, o de fons? 
-Sona al centre, més a la dreta o més a 
l’esquerra? 

 
-Entra o surt d’alguna manera 
particular? (de cop i volta, pujant el 
voum a poc a poc) 

5 6 

-Duració 
-Transicions 
-Observacions/detalls 
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-So/sons que apareixen en aquesta 
escena 

 
-És a 1er pla, 2on pla, o de fons? 
-Sona al centre, més a la dreta o més a 
l’esquerra? 

 
-Entra o surt d’alguna manera 
particular? (de cop i volta, pujant el 
voum a poc a poc) 

7 8 

-Duració 
-Transicions 
-Observacions/detalls 

  

-So/sons que apareixen en aquesta 
escena 

 
-És a 1er pla, 2on pla, o de fons? 
-Sona al centre, més a la dreta o més a 
l’esquerra? 

 
-Entra o surt d’alguna manera 
particular? (de cop i volta, pujant el 
voum a poc a poc) 

9 10 

-Duració 
-Transicions 
-Observacions/detalls 
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ENREGISTRAMENT DE SONS: NOTES DE CAMP 
 
Utilitzeu el següent quadern de camp per fer el registre de les gravacions de sons: 
ENREGISTRAMENT N. 1 

Nom de l’arxiu a la gravadora  

Durada  

Lloc on l’heu enregistrat  

Dia  

Hora  

Tipus de gravadora  

 
Què heu volgut enregistrar? (paraules clau) 
 

 

 
ENREGISTRAMENT N. 2 

Nom de l’arxiu a la gravadora  

Durada  

Lloc on l’heu enregistrat  

Dia  

Hora  

Tipus de gravadora  

 
Què heu volgut enregistrar? (paraules clau) 
 

 

 
ENREGISTRAMENT N. 3 

Nom de l’arxiu a la gravadora  

Durada  

Lloc on l’heu enregistrat  

Dia  

Hora  

Tipus de gravadora  

 
Què heu volgut enregistrar? (paraules clau) 
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ENREGISTRAMENT N. 4 

Nom de l’arxiu a la gravadora  

Durada  

Lloc on l’heu enregistrat  

Dia  

Hora  

Tipus de gravadora  

 
Què heu volgut enregistrar? (paraules clau) 
 

 

 
ENREGISTRAMENT N. 5 

Nom de l’arxiu a la gravadora  

Durada  

Lloc on l’heu enregistrat  

Dia  

Hora  

Tipus de gravadora  

 
Què heu volgut enregistrar? (paraules clau) 
 

 

 
ENREGISTRAMENT N. 6 

Nom de l’arxiu a la gravadora  

Durada  

Lloc on l’heu enregistrat  

Dia  

Hora  

Tipus de gravadora  

 
Què heu volgut enregistrar? (paraules clau) 
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Sessions 4 i 5: EDITEM LA POSTAL SONORA 

Durant la sessió 4 i part de la 5 utilitzarem l’Audacity® per crear la nostra postal sonora: 

Utilitzant els nous isounds i seguint la planificació del vostre Storyboard, realitzeu la vostra 
postal sonora. Recordeu que no ha de durar més de 2 minuts. 

Quan hagueu acabat, pengeu-les al bloc. No us oblideu de comentar-les! 

 

Després, seguiu les indicacions del professor/a i publiqueu la vostra postal sonora a la web de 
Sons De Barcelona: http://barcelona.freesound.org  

 

Exemple de descripció: 

Títol: Tempesta 

Lloc: Plaça Catalunya 

Data: 23 de desembre de 2010 

Hora: 18:45 

Categoria (tipus de so): 
naturals / industrials / interacció social (humans) / silencis / altres (quins?) 

Tags (etiquetes: són paraules clau que defineixen el so o elements importants que hi 
apareixen):  
Enregistrament de camp / tempesta / tro / pluja / gent / trànsit 

Descripció: 
Tempesta intensa. Se sent el so de la pluja que varia en intensitat de manera irregular i de 
tant en tant se senten trons. De fons se senten les veus de gent parlant i dels coxes que 
passen. Cap al final de la gravació els trons s’intensifiquen i apareixen de manera més 
continuada. Està enregistrat a la Plaça Catalunya un dissabte a la tarda durant les festes de 
nadal, per això se sent de lluny una cançó nadalenca d’un establiment comercial. 

Descripció tècnica:  
És un arxiu .wav estèreo gravat amb una Zoom 2H fent servir els micròfons incorporats. 

 

http://barcelona.freesound.org/
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Sessió final: Presentació de LA POSTAL SONORA 

En aquesta sessió presentarem les vostres Postals Sonores a la resta de l’Institut. 

Durant la presentació, avaluareu la vostra feina (auto-avaluació) i també la dels vostres 
companys (co-avaluació) utilitzant les graelles que us entregaran a l’entrada de l’auditori. 

Abans d’escoltar la vostra postal, haureu d’explicar als vostres companys quina era la vostra 
intenció quan la veu pensar, quin missatge voleu donar amb la postal, si esteu satisfets dels 
resultats obtinguts, etc.  

 

Els vostres comentaris del taller: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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