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Disseny d’un producte musical dirigit als infants dels cursos escolars de Parvulari.

TONS és un producte que es troba a mig camí entre un instrument, un producte sonor 
i una interfície, ja que conté una part tecnològica però no perd la sensorialitat i el tacte 
propi d’un producte tangible. Està format pel producte en si, unes fitxes i una pàgina 
web senzilla pensada per a ordinador, que permet escollir els grups de sons amb els 
que es vol treballar. 

El projecte sorgeix de la necessitat de dissenyar un complement per al funcionament 
pràctic de l’assignatura de música a Parvulari, que a la vegada es trobi en consonància 
amb els productes musicals més recents del context actual. TONS pretén ser un punt 
de partida per a crear noves experiències en entendre i treballar la música a l’escola 
d’una manera lúdica.

Design of a musical product aimed at kindergarten children.

TONS is a product whose meaning can be found between an instrument, a sound 
product and an interface, which contains a technological part but without losing 
the sensoriality and the characteristic touch of a tangible product. It consists of the 
product itself, some cards and a simple website designed for a computer, which will 
allow you to choose the sound groups.

The project arises from the need to design a complement to the practical dynamic of 
the musical kindergarten classes and that be, at the same time, in line with the most 
recent musical products in the current context. Tons intends to be a starting point 
for being able to create new experiences in understanding and working the music at 
school, in a playful way.

Producte musical  |  Tecnologia  |  Educació  |  Escola  |  Joc  |  Experiència

Musical product  |  Technology |  Education  |  School  |  Game  |  Experience
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 El Projecte Final de Grau que es presenta a continuació 
tracta del disseny d’un producte musical que serveixi de 
complement per a l’assignatura de música per a Parvulari, a les 
escoles. 

Des d’un principi, es tenia força clar que l’elecció del tema vindria 
determinada pels propis interessos personals, i que trobar la 
manera d’abordar-los en el camp del disseny seria el punt de 
partida primordial per desenvolupar aquest projecte. A partir de 
plantejar diversos blocs temàtics, els que es van extreure com a 
més interessants van ser la música, l’educació i —com a resultat 
de relacionar aquests dos àmbits amb el disseny— la tecnologia 
aplicada a recursos didàctics pensats per aprendre música a les 
escoles. 

La principal motivació per a desenvolupar el disseny d’un producte 
relacionat amb la música ve donada per la personal implicació, 
tant en l’àmbit educatiu com professional, en els camps de la 
música i el disseny.

L’estructura del treball consta de diversos apartats. Primerament, 
a la introducció, es presenta la temàtica del projecte, la 
metodologia projectual utilitzada, de Josep Maria Martí i Font, 
i els objectius marcats inicialment. Seguidament, es presenta 
una investigació que sorgeix de la necessitat de conèixer en quin 
punt es troba l’assignatura de música a les escoles actualment 
a Catalunya i com el disseny pot millorar les mancances que s’hi 
detecten. Es va creure necessari iniciar dues investigacions de 
manera paral·lela: d’una banda, el que succeïa a les aules de 
música, i per altra banda, els avenços que s’estaven produint 
fora de les escoles sobre el disseny de productes sonors dirigits 
majoritàriament a nens i que permeten crear música de manera 
lúdica i experimental. Per tant, es mostra les noves possibilitats 
dels instruments musicals i artefactes sonors en relació als 
avenços tecnològics del moment, l’activitat musical innovadora 
que es desenvolupa al territori, així com també el recorregut 
històric de la música i el camí que està prenent avui en dia, 
dirigint-se cap a un caràcter més experimental. A més, aquesta 
investigació es contrasta amb la informació extreta d’entrevistes 
realitzades a professors/es de música. A continuació, s’explica 

PRESENTACIÓ

1 | INTRODUCCIÓ
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 La metodologia projectual que es va escollir per tal 
d’abordar el treball és la que planteja Josep Maria Martí i Font 
(1999), qui afirmava “Perquè l’artefacte existeixi en la realitat, 
abans ha d’existir com a idea i això implica de manera necessària 
pas de temps” (pàg. 78). És en aquest procés, que es desenvolupa 
durant un temps entre els dos elements —la idea i l’artefacte—, en 
el qual el projecte està prenent forma fins que acaba esdevenint 
una realitat tangible, un producte.

Martí (1999) distingeix cinc tipus de processos: procés de disseny 
estereotípic, procés de redisseny, procés de disseny innovador, 
procés de disseny recombinatori i procés de disseny utòpic-
cultural (pàgs. 128-129). El projecte present es trobaria a peu 
entre dos tipus de processos. D’una banda, podria considerar-se 
dins el procés utòpic-cultural, ja que té un caràcter experimental 
i busca crear un nou aprenentage per a l’usuari lluny de les 
formes d’ús convencionals. D’altra banda, també té un procés de 
disseny recombinatori, ja que aprofita diverses característiques 
i solucions formals d’altres productes —no necessàriament 
d’instruments musicals— per crear-ne un de nou.

Si s’aplica la metodologia proposada per Martí, es pot considerar 
que, inicialment, es va concretar un encàrrec amb una sèrie de 
condicionants, que vindria a ser a mode general la realització del 
Projecte Final de Grau amb un resultat final de disseny. Aquest 
encàrrec té una sèrie de condicionants, com per exemple el 
temps —perquè té els seus inicis al mes de setembre i s’entrega 

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ

el públic objectiu, primari i secundari, i s’explica l’anàlisi 
d’antecedents i referents. Just abans de presentar tot l’apartat 
de disseny, es comenten els diversos mètodes de disseny que 
han servit d’ajuda per tal d’orientar el procés de disseny. Al setè 
apartat es desenvolupa el disseny del producte musical TONS, així 
com també mostrant el seu funcionament, el naming, la imatge 
gràfica i una proposta de possible packaging. Després, s’expliquen 
els aspectes sostenibles que s’han tingut en compte i es presenta 
tot el material tècnic, que inclou els plànols, l’escandall i el 
pressupost del producte. També s’inclou en l’apartat següent les 
possibles empreses que podrien vendre el producte Tons. A l’onzè 
apartat, s’ha volgut mostrar el procés realitzat, i a continuació 
s’expliquen les conclusions. Es finalitza amb els agraïments i la 
bibliografia. 

Per últim, cal comentar que les figures o imatges que apareixen 
al llarg de la memòria, es poden trobar referenciades de 
manera completa a la bibliografia, així com totes les altres fonts 
consultades que se citen al cos del treball.

METODOLOGIA

Elaboració pròpia, a partir del plantejament de Josep Maria Martí i Font.
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a final de curs—, dues fases diferenciades —la investigació 
i el desenvolupament de l’artefacte de disseny en si— o una 
determinada concreció del que es vol resoldre amb el projecte. 

A partir d’aquí, per tal d’arribar a la màxima concreció, van 
sorgir diverses idees, però la idea escollida i que va guiar aquest 
projecte va ser la de dissenyar quelcom —un objecte, producte o 
artefacte— que fos d’utilitat per a l’assignatura de música de les 
escoles i per tal d’apropar la música als infants d’una manera 
pràctica. D’aquesta manera, els infants podrien aprendre, a 
través de l’experiència, les qualitats sonores i millorar la seva 
capacitat d’escolta, entre alguns dels objectius. 

En aquest punt, va començar la segona fase, l’anàlisi, en el que 
es va tractar de recopilar tota aquella informació necessària. A 
l’artefacte que es vol dissenyar, se li van sumar inevitablement 
experiències anteriors i relacionades amb la idea: l’experiència 
personal com a músic i professora de piano, l’experiència 
de conèixer creadors d’instruments innovadors de música 
experimental i provats amb nens1, l’experiència d’haver pogut 
conversar amb alguns creadors d’aquests instruments2 o 
l’experiència de conversar amb professors de música —que 
queda palès més endavant en diverses entrevistes que es recullen 
a l’apartat Estat de la qüestió—. Aquestes experiències van 
proporcionar també certa seguretat per a començar a abordar 
les possibilitats d’aquesta idea com a artefacte. 

A la vegada, en relació al futur artefacte, va ser imprescindible 
conèixer què és el que ja existeix al voltant d’artefactes musicals 
per a aprendre música o experimentar amb ella. Així que, es 
va estudiar per una banda, el context on se situaria el projecte 
—l’assignatura de música a les escoles de Catalunya i com 
s’enfoca aquest ensenyament— i, per altra banda, els productes 
sonors que s’han dissenyat en els últims anys en relació a 

aquesta temàtica. Aquest estudi correspondria a l’anàlisi de la 
competència. A més a més, per a determinar exactament el target 
a qui s’adreçaria l’artefacte, s’ha realitzat una sèrie d’entrevistes 
a professors de música d’escoles.

La tercera fase és un període de decisions i de màxima abstracció, 
en el que es van fixar hipòtesis de treball sobre l’artefacte que es 
pretenia dissenyar. 

A la quarta fase, es va realitzar una pre-figuració del que seria 
l’artefacte, és a dir, es va començar a realitzar esbossos amb 
diverses característiques en relació als criteris de disseny 
marcats.

Per últim, es desenvolupa una solució concreta: el producte 
TONS, que sorgeix de totes les decisions preses anteriorment.

1Com el Reactable, per exemple, que 
s’explica a la pàgina 47 de l’apartat      
04. Anàlisi d’antecedents. 

2Vaig poder entrevistar al creador 
del Reactable, Sergi Jordà, per a la 
investigació del Treball de Recerca 
de Batxillerat. 

Elaboració pròpia. Fases diferenciades de la metodologia 
de disseny segons Josep Maria Martí i Font.
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 Aquest projecte pretén, a través del disseny, esdevenir una 
eina d’aprenentatge musical no convencional per als alumnes del 
cicle de Parvulari. Els objectius que es desitja aconseguir es di- 
ferencien en generals i específics, i són els següents:

Objectiu general 1
1. Apropar la música als infants de manera pràctica.
 Objectius específics
 1.1. Dissenyar un producte musical intuïtiu.
 1.2. Crear un producte que no requereixi constar d’una 
tècnica complexa ni llenguatge teòric per a fer música.
 1.3. Generar un producte que permeti aprendre música 
d’una manera lúdica.

Objectiu general 2
2. Permetre ampliar les possibilitats del que s’entén per aprendre 
música a les aules de les escoles.
 Objectius específics
 2.1. Realitzar una estètica allunyada dels instruments 
tradicionals popularment coneguts.
 2.2. Adaptar el producte en el context actual, connectant 
la música i l’educació amb la tecnologia.
 2.3. Centrar la importància en l’auto-aprenentatge i joc de 
l’infant amb el so.

Objectiu general 3
3. Aconseguir un producte durador, resistent i net.
 Objectius específics
 3.1. Utilitzar materials que permetin un cicle de vida llarg 
al producte. 
 3.2. Utilitzar materials que es puguin reciclar i siguin 
fàcilment separables.
 3.3. Aconseguir una producció local.

OBJECTIUS

OBJECTIUS



“Tots naixem amb una història 

sonora que ens vincula estretament 

a la mare (el so del cor, del flux 

sanguini i de la mateixa veu). 

[...] 

Escoltar els sons del món que ens 

envolta, explorar sonorament els 

materials que tenim a l’abast, ens 

obre perspectives per poder-nos 

expressar, a poc a poc, a partir del 

so organitzat.”

Vilà, R., Bardera, T., Martín, N., Rubio, M., Falgàs M., Torra, M, 
…, Fernández, P. (2016). Currículum i orientacions Educació 
Infantil. Segon cicle. Barcelona: Servei de Comunicació i 
Publicacions. Recuperat de http://ensenyament.gencat.cat/
web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/
curriculum/ curriculum-infantil-2n-cicle.pdf

Currículum i orientacions Educació Infantil (2016).



19ESTAT DE LA QÜESTIÓ

 El biòleg genetista David Bueno (2018) afirmava a l’article 
Polémica por la asignatura de música en las escuelas: ¿va a 
desaparecer?: “La música es una gimnasia cerebral, es de las 
pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente; 
más que resolver una multiplicación. Debería haber música en 
todos los niveles, no solo escuchar música, sino tocar música, 
un instrumento, el que sea, y cuanto más complejo más se activa 
el cerebro. No me refiero al mito de escuchar a Mozart, sino a 
cualquier músico.” 

EL SISTEMA EDUCATIU A ESPANYA
De la mateixa manera que Bueno, molts altres especialistes 
també defensen la presència que hi hauria d’haver de la música 
a l’escola. Tanmateix, a dia d’avui —a finals de l’any 2019— 
segueix vigent una llei educativa que no posa gens d’èmfasi 
en l’importància de l’assignatura de música. Cal comentar 
que a principis de l’any 2019 s’ha estat plantejant una nova llei 
educativa a Espanya, la Llei Celaá, però els canvis que presenta 
no contemplen cap millora respecte l’assignatura de música a les 
escoles.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa aprovada 
l’any 2013 descriu tres tipus d’assignatures: troncals, específiques 
i de lliure designació. Les troncals (Matemàtiques, Llengua, 
Ciències i una llengua estrangera) ocupen almenys el 50% del 
temps lectiu. 

La decisió sobre la resta d’assignatures queda en mans de les 
diferents Comunitats Autònomes, que poden decidir quines 
matèries impartir i durant quantes hores a la setmana. Per tant, 
la música queda al nivell d’optativa a totes les etapes educatives 
de l’ensenyament general, i podria ser que un alumne no cursi 
cap any la matèria durant l’escolarització obligatòria.

Cal destacar que, segons la COAEM (Confederació d’Associacions 
d’Educació Musical d’Espanya), diversos països amb els millors 
resultats als informes PISA tenen una major dedicació musical a 
l’horari escolar. 

De mitjana, Espanya dedica uns 62 minuts setmanals a 

ENSENYAMENT MUSICAL A LES ESCOLES

2 | ESTAT DE LA QÜESTIÓ
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l’assignatura de música, és a dir, poc més d’una hora. En canvi, 
dels països que hi dediquen més hores, s’hi troba al capdamunt 
Alemanya, amb el doble de dedicació a la setmana, 120 minuts.

Es qüestiona també el fet que no es garantitzi l’ensenyament 
continu de música durant l’escolaritat obligatòria tot i tenint en 
compte que la música té beneficis durant l’aprenentatge d’altres 
assignatures i en el desenvolupament social i emocional; que es 
tracta d’un llenguatge universal; i que la debilitat de l’assignatura 
de música es veu afectada per la variabilitat segons els diferents 
currículums de les Comunitats Autònomes. (COAEM, 2018).

LA MÚSICA A EDUCACIÓ INFANTIL
Per tal de contrastar aquesta situació, s’ha consultat el document 
Currículum i orientacions. Educació Infantil, segon cicle3. 

Pel que fa al currículum d’Educació Infantil, és interessant 
l’apartat en què s’explica la importància del potencial educatiu del 
joc, entès com una eina poderosa que pot crear un ambient distès 
i obert per a la comunicació: “Jugant es desenvolupa la capacitat 
comunicativa. El joc crea un context de relació on l’infant estableix 
vincles amb ell mateix i amb els altres, i el llenguatge és una 
eina important. El llenguatge és el mediador entre pensament, 
acció i aprenentatge. […] I quan el joc esdevé conjunt, els infants 
interactuen de manera que parlar i escoltar esdevé natural, com, 
de vegades, llegir i escriure, per actuar en l’escenari lúdic creat o 
per aconseguir un objectiu comú” (p. 15). 

A més, “Jugant s’estimula la imaginació i la creativitat” (p. 15) i, 
per tant, s’utilitza perquè no té límits de creació de situacions i 
d’històries imaginàries que requereixen que els infants solucionin 
els problemes que van sorgint durant el seu procés.

També es destaca el fet d’explorar la sensibilitat i la relació del cos 
amb l’espai, els objectes o els companys. “Jugant es potencia el 
desenvolupament motriu i sensorial. Mitjançant el joc, els infants 
descobreixen les potencialitats que té el seu cos i les exerciten: 
es mouen, experimenten sensacions, toquen, s’enfilen, salten, 
corren…” (p. 16). 

Cal comentar que el llenguatge musical s’entén com un llenguatge 
més del conjunt de diversos codis amb els quals l’infant està en 
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3Document oficial del juny de 2016 
del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 
Referenciat a la Bibliografia. 
D’aquest document s’han extret totes 
les cites realitzades al subapartat La 
música a Educació Infantil.

contacte a l’escola, i aquesta ha de permetre  les possibilitats per 
explorar tots els llenguatges. “Els llenguatges plàstic, musical, 
corporal i matemàtic han de facilitar als infants els mitjans per 
desenvolupar les seves possibilitats d’expressió. La persona 
adulta s’ha de mostrar atenta per escoltar l’infant i observar-
lo des del respecte, seguint el desenvolupament de les seves 
capacitats. Ha d’acompanyar el nen i la nena en el procés creatiu, 
conduint-los del dubte a l’experimentació, a gaudir del gest, 
del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant, 
estimulant i donant suport; potenciant també la satisfacció de 
fer els seus propis descobriments.” i “L’entorn escolar ha de ser 
ric i estimulant en les manifestacions de tots els llenguatges per 
fomentar la comprensió, l’apropiació de models, codis i eines 
amb sentit social, efectiu, crític i estètic” (p. 19). 

S’explica també que el so envolta els humans fins i tot abans 
de néixer, a la panxa de la mare: “Tots naixem amb una història 
sonora que ens vincula estretament a la mare (el so del cor, del 
flux sanguini i de la mateixa veu), en totes les cultures una de 
les primeres joguines que s’ofereix a un nadó és un sonall, totes 
les mares han taral·larejat una melodia per tranquil·litzar el seu 
fill... L’infant, des de ben petit, té una forta motivació per escoltar, 
s’orienta amb el so i rep informació de l’entorn a partir dels 
diferents paisatges sonors que el configuren. Escoltar els sons 
del món que ens envolta, explorar sonorament els materials que 
tenim a l’abast, ens obre perspectives per poder-nos expressar, 
a poc a poc, a partir del so organitzat” (p. 24) i que l’interès dels 
nens cap al món sonor és natural i la capacitat per captar sons 
subtils molt alta. 

El problema apareix quan els infants, al llarg dels seus primers 
anys, comencen a adaptar-se en l’elevada quantitat de sons que 
els envolten en el dia a dia, que en molts casos es pot considerar 
contaminació acústica. En aquest moment, van perdent la 
sensibilitat auditiva que en uns inicis era molt refinada.
 
Així doncs, s’ha d’aprofitar les hores que a l’escola es dediquen a 
la música per aprendre a través del joc, és a dir, experimentant, a 
apreciar els diversos sons i descobrir les possibilitats sonores que 
poden produir, identificar o bé imaginar: “De la mateixa manera 
els infants es mostren proactius i espontanis a l’hora de jugar 
amb el so, ells en són productors, descobridors, exploradors 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ
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i juguen i gaudeixen amb les combinacions sonores.  
 L’experimentació sonora proporciona als infants eines 
per despertar la seva part més exploratòria i creativa potenciant 
tres aspectes que l’any 1984 el pedagog musical francès François 
Delalande (París, 1941) enumera: 

• Aconseguir el gust pel so: cercant la sensualitat de la sonoritat. 

• Despertar la dimensió imaginària de la música.

• Gaudir de l’organització sonora i musical” (p. 25). 

També s’hauria d’aconseguir que els infants provin diferents 
papers durant l’aprenentatge musical: “Adquisició d’actituds i 
habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, 
compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.” (p. 
134)
Per últim, també es comenta la importància de treballar amb els 
moviments del cos: “Experimentació amb el gest i el moviment, 
dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per 
saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que 
comporta” (p. 133), aspecte que seria interessant de relacionar, a 
la vegada, amb el treball del llenguatge musical.

CONCLUSIONS
Així doncs, un cop havent analitzat el currículum de Parvulari de 
les escoles de Catalunya, i relacionant-ho amb la poca càrrega 
lectiva que té l’assignatura de música, es pot fer èmfasi en què la 
importància de les classes de música s’hauria de trobar en una 
dinàmica pràctica i lúdica, tal com en més d’una ocasió s’ano- 
mena a les Competències el joc com a mètode interessant d’a- 
prenentatge.
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LA PRÀCTICA MUSICAL EN INFANTS
En aquest context, no es dóna la importància que la música 
es mereix a les escoles, tenint en compte que està demostrat 
científicament els beneficis de la pràctica musical durant l’etapa 
d’aprenentatge —ajudant també així a adquirir les competències 
de les altres assignatures— i pel desenvolupament social i 
emocional dels alumnes.

Al 1981, la pianista francesa Arlette Zenatti (París, 1931), després 
de realitzar un estudi sobre els mecanismes psicològics de 
l’assimilació musical en nens d’entre 4 i 10 anys, explica que 
“De los diversos resultados experimentales, se concluye que 
esta formación musical es esencial entre los 2 y los 10 años, 
o sea a nivel de la escuela maternal y Primaria. Es de ella que 
depende una evolución normal del desarrollo musical de todos 
los niños y un florecimiento de sus aptitudes, un enriquecimiento 
de su vocabulario, una asimilación de una lengua musical más 
evolucionada, más moderna y un acceso a otras formas de 
expresión musical practicadas en diversos países y en otras 
épocas” (Citat per Vilar, 2004, p. 5). 

Figura 1 Model en espiral de Swanwick i Tillman (1986).
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Per tant, es posa èmfasi en l’educació musical dels nens de 
Parvulari i Primària i es menciona que no s’ha de descartar 
incorporar sonoritats diferents. Cal comentar que al llenguatge 
verbal, no en totes les combinacions de fonemes se’ls atribueix 
un significat i s’usen per la comunicació verbal, però en la música 
diverses sonoritats són possibles en un principi i poden arribar 
a tenir un significat, malgrat que cada cultura diferent acaba 
marcant uns límits sobre què és música i què no ho és. 

A partir de diversos estudis realitzats majoritàriament a partir de 
la dècada dels anys 80, es conclou que l’educació musical s’ha 
d’entendre com un element fonamental en l’escolarització perquè 
s’afirma que totes les persones poden desenvolupar habilitats 
musicals, si es produeix un contacte natural amb la música.

El model en espiral de la Figura 1 va ser proposat l’any 1986 
pels músics i investigadors britànics Keith Swanwick i June 
Tillman. Aquesta espiral sorgeix arran d’un estudi amb un grup 
de 700 infants i adolescents i les seves produccions musicals, 
que va permetre definir un esquema del desenvolupament amb 
8 nivells, que des de l’inferior de l’espiral a la part superior 
són: Sensorial, Manipulatiu, Personal, Vernacular, Especulatiu, 
Idiomàtic, Simbòlic i Sistemàtic. Swanwick i Tillman van escollir 
la forma d’espiral degut a que, pel fet de ser cíclica, s’explica 
que es pot retornar a la primera fase, la dels materials sonors, 
indiferentment de l’edat o l’experiència musical i també perquè 
es tracta d’un procés acumulatiu en el qual cada fase rep els 
coneixements adquirits de l’anterior fase. 

A la primera etapa, s’experimenta amb els materials sonors, 
l’infant prova les diferents possibilitats d’intensitat i de timbres 
instrumentals, i passen de l’estimulació sensorial (Sensory) que 
els provoca el so a manipular i començar a dominar els sons 
(Manipulative). També en aquesta etapa el nen està centrat en el 
seu cos i les possibilitats de moviment i gestos en relació als sons. 
La segona fase és la d’imitació del seu entorn sonor, passant de 
l’expressió individual (Personal) a imitar ritmes, melodies i altres 
patrons que han escoltat de l’entorn (Vernacular). En la tercera 
fase, es desenvolupa el joc imaginatiu, utilitzant primerament 
certes estructures musicals com la repetició de frases musicals 
i després elements clixé i estereotipats. I en la última fase, es 
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parla de la metacognició, és a dir el control i la consciència 
per poder crear, improvisar i compondre música a través de la 
reflexió personal i de l’elaboració d’un missatge a través de la 
música. Aquesta darrera fase és la més complexa i no és assolida 
per molts dels adolescents. Tanmateix, també cal comentar que 
aquesta espiral serveix de guia però pot influenciar el context i 
l’ambient on es troben els nens i també la seva herència genètica.

A més, es pot afirmar la relació estreta entre la pràctica musical, 
el joc, i el fet de beneficiar-se dels elements que caracteritzen 
el joc, els quals LaCárcel (1995) comenta en García (2014) que 
són l’espontaneïtat, obrir les portes a proporcionar plaer i tenir 
un objectiu o finalitat que guiï aquest joc. A la vegada, no es pot 
descartar la relació entre la música i l’educació motriu, ja que el 
nen descobreix que el seu propi cos pot esdevenir un instrument, 
a través del qual pot treballar el ritme, el temps i la seva posició 
respecte l’espai i els altres nens.

CONCLUSIONS
Aquestes teories resulten molt interessants pel Projecte present, 
ja que estructuren de manera clara la relació que pot tenir un 
infant amb un producte musical i, per tant, faciliten el fet de 
determinar les funcionalitats que pot tenir el producte que es 
dissenya.  
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 En aquest apartat es pretén mostrar, molt breument, la 
recent activitat musical oberta al públic dels nens a Catalunya, 
incloent festivals, tallers i altres activitats participatives.

SÓNARKIDS
Festival de música per a nens i pares que va néixer l’any 2009 a 
partir d’oferir-los experiències creatives per tal de gaudir de la 
música, l’art i la tecnologia. Edició rere edició, es vol mantenir 
sempre el punt d’innovació i originalitat per poder generar nous 
estímuls, sobretot als infants.

Dels festivals que s’han celebrat cada any, hi ha una sèrie de 
propostes que relacionen la creació d’instruments fàcils de 
construir, la composició en temps real o —el que vindria a ser el 
mateix— la improvisació, la música experimental i els instruments 
o recursos musicals tecnològics. 

Una activitat destacable dins del SónarKids és el “Taller 0 > 100 
de composició musical amb Guillamino” de l’any 2010. 
Juntament amb tres professionals de la música electrònica 
(Koulomek, Cauto i Drome), el músic i cantautor d’electrònica 
Guillamino va aconseguir amb més de 1400 participants, entre 
nens i pares, crear una obra musical amb la important participació 
del públic. 

Aquest públic es trobava distribuït en 4 localitzacions diferents: el 
MACBA a Barcelona, Roca Umbert Fàbrica de les Arts a Granollers, 
el Teatre l’Escorxador a Lleida i la Sala d’Actes d’Hospici a Olot. 
Es va utilitzar la tecnologia de l’Anella Cultural per poder tenir un 
comunicació entre ciutats en temps real. 

El públic va portar instruments de casa, tant fossin triangles, 
panderetes, harmòniques com també d’altres més pròxims a la 
categoria de joguina: saxòfons o guitarres de plàstic. També hi 
van tenir cabuda els sons vocals. Amb tot això, als nens no els 
calia tenir coneixements musicals, sinó tan sols escoltar-se, ser 
imaginatius, ser espontanis i improvisar. Guillamino va mesclar 
al moment ritmes creats per ell i tots els sons que generava el 
públic.

ESDEVENIMENTS MUSICALS ACTUALS PER 
A NENS A CATALUNYA

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

TALLERS AMB LES ESCULTURES BASCHET
Els germans Bernard i François Baschet, que van néixer als 
anys 1917 i 1920, respectivament, a París, van voler entendre els 
atributs de forma, energia i material per tal de poder saber quin 
so s’esdevindria d’un instrument en concret. 

Els interessava la fórmula “Forma x Matèria x Acció = So” i, després 
d’entendre la física acústica, van començar a desenvolupar 
uns instruments amb peces metàl·liques fàcils d’aconseguir. 
L’aspecte no s’assemblava gens als instruments convencionals 
i van fer una gran quantitat de tallers, exposicions i mostres 
amb aquests instruments arreu del món. Amb ells, va néixer el 
concepte d’escultura sonora. 

Les Escultures Baschet segueixen sent importants avui dia, i 
s’han provat amb bebès, persones amb síndrome de Down, amb 
espectre autista i persones amb discapacitat visual.

PROJECTE “ELS COMPOSITORS ENTREN A L’AULA” COORDINAT 
PER L’AUDITORI DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA
Aquest projecte permet que alumnes d’entre 7 i 12 anys composin 
una peça musical amb l’ajuda d’un compositor important i 
dels professors de música de les escoles. És clar, que els 
compositors són actuals i, per tant, alguns d’ells escriuen música 
contemporània que després poden interpretar els alumnes. 

Figura 4 Escultures Baschet (2011).

Figura 3 Taller 0 > 100 de composició musical 
amb Guillamino, al SónarKids 2010.

Figura 2 SónarKids en l’edició de l’any 2014.
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 Es creu necessari abordar les qualitats sonores de la 
música per  a poder entendre amb quin material sonor es voldrà 
treballar de cara al disseny del producte i, a més, conèixer 
breument la història de la música amb els instruments musicals 
pertanyents a cada època, per tal d’apreciar aquesta evolució i 
valorar el que està succeïnt actualment.

QUALITATS SONORES
El so és una ona mecànica, longitudinal i esfèrica que es propaga  
en un medi elàstic, sovint a l’aire, i es produeix com a resultat de 
la vibració sobre un cos vibrant anomenat focus, com pot ser una 
corda tensada. La combinació del so amb el silenci, és el que 
forma la música. 

Cal comentar també que el so dependrà del material del focus o  
instrument, de la qualitat d’aquest material, de la seva estructura 
—si està format per una sola peça o per diverses— i en la majoria 
d’instruments acústics, de la caixa de ressonància, encarregada 
d’amplificar el so. 

Es poden distingir les quatre qualitats sonores que constitueixen 
el so:

L’altura: és la freqüència —mesurada en Hertz (Hz)— en què 
vibren els sons per segon. A major freqüència, el so serà més 
agut —o alt— i a menor freqüència, el so serà greu —o baix—.

La intensitat: relacionada amb la potència d’una major o menor 
amplitud de l’ona sonora, la intensitat és equivalent al volum del 
so, és a dir, si és fort o dèbil.

El timbre: és el so particular, característic que permet reconèixer 
quin instrument, quina veu o quin objecte emet el so.

La duració: el temps en què es propaga el so, segons la seva 
longitud d’ona.

LA MÚSICA
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També el grup de música barceloní CaboSanRoque, que porta 15 
anys experimentant amb nous instruments, va organitzar alguns 
tallers dirigits a infants des de P3 fins a 2n de Primària, com “El 
run run dels exploradors” a Banyoles l’any 2017. 

A partir de jocs sonors amb els instruments i diversos dispositius 
o màquines que tenen la banda CaboSanRoque, intenten apropar 
les avantguardes musicals del segle XX i treballar conceptes com 
el silenci, el soroll, la dissonància, el minimalisme i la música 
electrònica.

Figura 5 Taller  “Els compositors entren a l’aula”.

Figura 7 El dúo Cabosanroque.Figura 6 Taller “El run run dels exploradors” amb 
Cabosanroque, a Banyoles el març de 2017.
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HISTÒRIA DE LA MÚSICA
La història de la música s’estudia a través de quatre blocs: les 
partitures i enregistraments, els instruments musicals, els 
escrits —com tractats d’afinació o altres textos que pertanyen 
a l’àmbit de la literatura— i la iconografia —com quadres i 
escultures—. De cara al projecte present, interessa més aviat 
tenir una visió general dels instruments musicals segons les 
èpoques històriques.

La Prehistòria
Els elements de la música eren molt simples i els sons que 
s’emetien estaven molt relacionats amb el cos i els materials. 
S’utilitzaven petxines, raspadors, ossos i es van construir algunes 
flautes. 

La música i la dansa estaven molt vinculades, i la funció de la 
música era festiva o lúdica, comunicativa i religiosa —per tal de 
comunicar-se amb el més enllà—.

La família musical més vella és la de percussió i l’instrument 
de corda més rudimentari va sorgir en aquesta època, com l’arc 
musical.

Edat Antiga (4000 aC - 476 dC)
Amb la invenció de l’escriptura, es produeix un canvi respecte 
la Prehistòria. A Grècia i Roma, es produeixen avenços molt 
importants en la cultura i la poesia, fet que es veurà reflectit 
també en el camp de la música.

A Mesopotàmia, amb l’escriptura cuneiforme, s’escrivia sobre 
tauletes d’argila. La funció de les partitures no corresponia a 
la que es té actualment, sinó que servia per a fixar la música i 
conservar-la. se sap que tenien 7 escales diferents i utilitzaven 7 
notes, a més a més que donaven nom als diferents intervals, de 
manera semblant a com es fa avui en dia.

A Egipte, es van construir alguns instruments que se segueixen 
utilitzant en la actualitat, com l’arpa, el clarinet doble i la guitarra. 
A més, es van trobar flautes a les tombes.

A Grècia, la majoria de la iconografia es trobava en obres de 
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ceràmica. També és en aquesta època Plató i Aristòtil ja afirmaven 
que la música influïa en el comportament de les persones. Creien 
que els òrgans de poder havien de regular la música per a poder 
controlar la gent (Teoria del Ethos).

Les escales gregues tenien 8 modes, però a la pràctica eren 7, 
essent així els grecs creadors de la teoria musical i herència 
dels mesopotàmics. Cal comentar que actualment s’utilitzen 
dos modes, el major i el menor. Les escales gregues eren: 
dòrica, hipodòrica, frígia, hipofrígia, lídia, hipolídia, mixolídia, 
hipomixolídia. Es van escriure diverses teories sobre la relació 
d’aquests modes amb els sentiments i també Aristoxè i Cleònides 
van parlar dels conceptes de tetracord, interval, escala i to i 
semitò. 

Pel que fa a Roma, es va heretar tot el que havien desenvolupat 
els grecs i per tant feien una música similar. Els instruments que 
es van crear van ser:

- Kitara, instrument de corda pinçada que s’utilitzava a les 
processons.
- Lira, semblant a l’arpa, acompanyava els poemes recitats, per 
això la paraula “lírica” té l’origen en el nom d’aquest instrument.
- Aulos, semblant a dues flautes, era un instrument molt estrident.
- Hidraulis, tal com el principi del nom ho indica, era un instrument 
que funcionava amb aigua a pressió.
- Monocordi, l’afinació de les notes a partir de les longituds de les 
cordes va ser calculada i establerta per Pitàgores. 

Edat Mitjana (476 dC - 1492)
És una època de subèpoques, i neixen dos aspectes que segueixen 
sent fonamentals en la música actual: la polifonia o harmonia 
i l’escriptura o notació musical. La música té una relació molt 
estreta amb la religió, ja que el cant a les esglésies servia per 
facilitar la comunicació i la difusió del fet religiós. Neix el cant 
gregorià per interès polític, en homenatge al Papa Gregori I. Amb 
el cant gregorià, es van prohibir els instruments i tampoc podien 
cantar les dones, era una manera de regular la música a uns 
quants, de la mateixa manera que amb la Teoria del Ethos de 
l’antiga Grècia. 
També és una època en la qual hi neix la música profana i 
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Figura 9 Escriptura cuneiforme.

Figura 10 Hidraulis.

Figura 8 Un igbo tocant un arc musical.
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els trobadors, que a diferència del cant gregorià, aquí sí que 
s’utilizaven instruments.
Els instruments medievals s’utilitzaven generalment per a ballar 
i eren:
- Caramillo: instrument petit, de so agut, de llengüeta doble.
- Mándora o guitarra morisca.
- Orgue, que n’hi havia de dos tipus: positiu, que era estàtic, i 
portatiu, que es podia transportar i era més petit.
- Saltiri: instrument de corda pinçada precursor del clavicèmbal 
i el piano. 
- Vihuela: de corda fregada, semblant a una viola.
- Viola de roda.

La música de l’Edat Mitjana, si s’escolta actualment, sembla 
estranya i aspre. Això és degut a que és modal —i no pas tonal 
com avui en dia— i per les dissonàncies dels intervals. 

L’Ars Nova (aproximadament al segle XIV) és una època convulsa 
per les pestes, la fam i la incertesa general. La funció de l’art 
és donar estabilitat mitjançant l’estructura. La introducció dels 
rellotges mecànics i de les brúixules magnètiques fa néixer 
l’exactitud de la música. Es comença a diferenciar diferents 
patrons: talea, com el patró rítmic, i color, com el patró melòdic.

Renaixement (s XV-XVI)
Suposa, per a tot l’art, un retorn dels clàssics i, d’altra banda, 
s’aconsegueix superar alguns dels caràcters més controvertits 
de l’Edat Mitjana. És l’època musical d’or de la polifonia. Guanya 
molta importància la música instrumental, ja que es desenvolupen 
les famílies d’instruments. Es creen diverses versions d’un mateix 
instrument, en diferents mides per a poder fer diferents alçades 
—gammes variades d’agut i greu— amb el mateix timbre. Alguns 
exemples són el cromorn, de llengüeta doble, i el sacabutx, un 
avantpassat del trombó. Dins dels instruments polifònics, es 
diferencien els de teclat, com l’orgue, el clavicèmbal i el clavicordi, 
els de corda, com el llaüt, la viola de mà, i els del subgrup de corda 
fregada, la viola de gamba i el violí. A partir del s. XV, s’escriu una 
gran quantitat de tractats sobre música instrumental i partitures.

Barroc (1600-1750)
Al Barroc, la funció de la música no és agradar, sinó impactar i 
impressionar. Neix el concepte d’orquestra a finals del s. XVII a 
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França i apareixen noves formes musicals, el concert, l’òpera i la 
sonata. És rellevant el fet que té també les Suite, una successió 
de peces amb ritme de danses però no pensades per a ballar, 
sinó per a ser interpretades musicalment, i les Tocatta, peces 
per instrument de teclat amb caràcter improvisatori. Els nous 
instruments del Barroc van ser l’oboè i altres instruments de 
corda, que formaven part de grans famílies de violins com Amati, 
Guarnieri i Stradivari. 

Classicisme (1750-1827)
Tot i que en música s’anomena classicisme, aquest mateix 
moment històric en altres arts es denomina neoclassicisme. 
Es tracta d’una època musical amb un estil natural i equilibrat, 
que pretén agradar a través de l’art i que la gent en gaudeixi. 
És anomenat també estil galant, ja que era molt agradable a la 
oïda i venia per imitació de la música vocal. A més, es constaven 
d’estructures molt clares, amb els inicis i finals.

Romanticisme (1820-1910)
En l’àmbit de la literatura i la filosofia va començar abans, cap 
al 1780. Es caracteritza per l’afirmació de la importància dels 
sentiments a través de la música, i que no tot es pot resoldre 
per la raó. La òpera segueix present i es mantenen les formes 
clàssiques de la Sonata, Simfonia i Quartet de Corda, tot i que 
canvien de caràcter. El piano és l’instrument romàntic per 
excel·lència. Sorgeix la música pragmàtica, que està lligada a un 
argument literari o programa. Si tenia un sol temps, s’anomenava 
poema simfònic. Cal comentar que apareixen nous instruments a 
la orquestra, com el contrafagot, el corn anglès, la tuba i el saxo.

Les etapes posteriors al Romanticisme són el Postromanticisme, 
el Nacionalisme i l’Impressionisme. En el Postromanticisme, 
s’escriuen peces plenes de cromatismes amb molts contrastos, 
sovint complicades, que són interpretades per orquestres 
nombroses. Pel que fa a l’Impressionisme, amb l’aparició de la 
fotografia, la pintura ja no té la necessitat de reproduir la realitat 
de manera tan fidel.

Per exemple, en quadres com el Sol Ixent de Claude Monet 
i música descriptiva de Claude debussy, la pintura i la música 
poden tenir alguns aspectes comuns, com poden ser:
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Figura 11 Saltiri.

Figura 12 Sol ixent (1872), Claude Monet.
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PINTURA
1. Línies difoses  
2. Importància del color
3. Èmfasi en la sensació
4. Títols originals
5. Elements exòtics

Música moderna
Comença el trencament amb els mètodes convencionals de 
composar i interpretar música, s’inicia l’exploració de sons com el 
Noise —o el sorollisme— i s’utilitzen per primer cop tecnologies 
MIDI per a crear música i experimentar-hi. 

Música contemporània
És una etapa musical d’exploració de nous materials, del rebuig a 
la tradició i del sorgiment d’estils de música oberts. Els primers 
anys del segle XX, van ser una reacció a la música romàntica. 
Principalment es va substituir la tonalitat harmònica per una 
tonalitat melòdica, com va fer Debussy, i es donava importància a 
les sonoritats individuals. Les dissonàncies prenen protagonisme 
i sorgeix el Sorollisme —amb una clara influència del Futurisme— 
caracteritzat per ampliar les possibilitats sonores per a fer 
música. També és un moment d’auge pels instruments de 
percussió i sorgeixen els primers instruments electrònics. 

A partir del s XX, es poden observar una sèrie de canvis notables 
sobre el trencament de la tradició i estils clàssics i la recerca 
de noves sonoritats i mètodes per emetre so. Es diferencien una 
sèrie de tendències anteriors a la Segona Guerra Mundial i unes 
altres posteriors a l’esdeveniment bèl·lic. Es comenta breument 
les que poden ser d’interès per al projecte present. 

Les tendències anteriors al fet bèl·lic són el Grup dels 6, la 
Música de mobiliari, el Neoclassicisme, el Microtonalisme, la 
Segona escola de Viena, el dodecafonisme i l’Sprechgesang o 
Sprechstimme. La Música de mobiliari va ser denominada per 
primer cop per Erik Satie i fa referència a la música de fons, 
que en els seus orígens era interpretada per artistes en viu, 
però pensada amb l’objectiu d’acompanyar certs espais o actes 

MÚSICA
1. Melodies difoses
2. Importància del timbre
3. Èmfasi en la sensació
4. Títols originals
5. Elements exòtics (com les 
escales de la música d’Indonèsia 
que incorporava Claude Debussy a 
les seves composicions).
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socials.

El Microtonalisme és un sistema de composició en què les 
distàncies entre les notes d’una escala poden ser de mig to, i 
es poden utilitzar quarts, sisens de to o intervals encara més 
petits. La Segona Escola de Viena —anomenada d’aquesta forma 
perquè la Primera Escola de Viena era la formada per Mozart 
i Haydn— es caracteritzava per l’atonalitat i el dodecafonisme 
-com a tècniques de composició- i l’estètica expressionista. El 
dodecafonisme va ser una tècnica compositiva desenvolupada 
per A. Schönberg (1874, Viena - 1951, Los Ángeles) basada en 
presentar dotze sons —de l’escala cromàtica— en un ordre que 
decideix el compositor i que pot variar-lo invertint-lo, per exemple.

El Sprechgesang és una tècnica expressionista que explora les 
possibilitats entre el cant i la parla i que es va utilitzar en les 
òperes alemanyes. Els ritmes se segueixen però l’altura de les 
notes, que generalment es mantenen en el cant, aquí es deixa 
llibertat perquè el cantant descendeixi o ascendeixi cantant. 

Les tendències posteriors són l’Escola de Darmstadt, el 
Serialisme Integral, la Música Aleatòria, la Música Concreta i la 
Música Minimalista. 

L’Escola de Darmstadt va crear un nou llenguatge musical que 
tenia com objectiu no seguir cap tradició anterior ni cap estructura 
preestablerta per tal d’aconseguir una llibertat creativa. A partir 
d’aquí van sorgir diverses tendències com el serialisme integral, 
la música electroacústica o la música aleatòria. 

Pel que fa al serialisme integral, representa un avenç de les 
tècniques dodecafòniques. El dodecatonisme establia un ordre 
per les altures de les notes, i el serialisme ho segueix fent però 
va més enllà i incorpora Establir aquestes successions també per 
les durades, dinàmiques, atacs o timbres. 

A la música aleatòria o música de l’atzar, té un paper molt 
important la improvisació. Es fixen tan sols alguns criteris per 
part del compositor i la figura de l’intèrpret s’emporta una bona 
part de la creació musical. La música minimalista, que sorgeix 
arrel del minimalisme de les arts visuals, segueix una harmonia 
i pulsacions constants i repeteix determinats motius o unitats 
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Figura 13 Léon Theremin va crear el 
1919 el theremin, instrument musical 

electrònic que no es toca. 

Figura 14 Luigi Russolo i el seu 
Intonarumori, el 1914.
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musicals.

Per últim, la música experimental, per la qual el Projecte té un 
interès en especial. A principis de la dècada dels anys cinquanta 
va començar a desenvolupar-se la música experimental, arrel 
d’una sèrie de noves manifestacions i canvi d’actituds en relació, 
principalment, a la metodologia i els materials sonors.

Experimentum significa allò experimentat. Es podria recórrer a 
explicar el significat d’un experiment en l’àmbit científic, però 
resulta aquí més interessant la breu afirmació de Cage (1955): 
“la paraula experimental és adequada, sempre que s’entengui no 
com a descripció d’un acte que més tard caldrà jutjar en termes 
d’èxit o fracàs, sinó simplement com un acte el resultat del qual 
és desconegut.” (citat en Nyman, 2006) 

Els compositors experimentals creuen en la importància del procés 
d’acció sonora per sobre de marcar normes i estructures amb un 
llenguatge musical prefixat i únic a seguir a l’hora d’interpretar 
música. L’intèrpret té un paper actiu, la seva experiència personal 
ha de ser molt més completa que en la resta de la majoria de 
música occidental, perquè implica que segueixi unes indicacions 
sovint conceptuals i força generals en la manera d’actuar i, per 
tant, és indispensable la seva iniciativa i contribució a la música 
que inicia, amb unes poques pautes, el compositor. 

Nyman (2006) explica: “per exemple, el compositor pot oferir 
a l’intèrpret els mitjans per fer càlculs per determinar com 
han de ser els sons, quan realitzar-los o quant de temps ha de 
passar entre l’un i l’altre. Pot demanar a l’intèrpret que prengui 
decisions en mil·lèssimes de segon mentre està interpretant. Pot 
indicar àrees temporals en les quals hi ha de situar un número 
concret de sons. A vegades un compositor especifica situacions 
que cal preparar o que s’han de donar abans que puguin fer-se 
o escoltar-se sons; en altres casos, pot indicar el nombre i la 
qualitat general dels sons, i permetre als intèrprets que vagin 
passant-los al seu propi ritme” (pàg. 25). 

CONCLUSIONS
Com a conclusions d’aquest apartat, es pot dir que el recorregut 
de la història de la música comprèn diversos instruments que 
són característics de cada una de les èpoques, per a generar 
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sons d’acord amb l’estil musical predominant. 

En el context actual, és ben clara la influència de la tecnologia 
en el dia a dia, així com també en el món de la música. Des 
d’aplicacions mòbil o programes d’ordinador per a crear música 
fins a productes musicals que contenen una part tecnològica o 
electrònica, el Projecte present pretén trobar-se a mig camí entre 
un producte sonor i una interfície digital. D’aquesta manera, 
es creu que es pot innovar dissenyant un producte que tingui 
una connexió amb la tecnologia, però que no deixi de banda la 
sensorialitat (sobretot el sentit del tacte) a l’hora d’interactuar-hi. 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Figura 15 Hyena Stomp (1962), Frank Stella.
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 Per tal d’obtenir informació de primera mà, es va optar per 
a recórrer a tècniques qualitatives: entrevistes a cinc professors 
de música.

L’objectiu principal d’aquesta recerca va ser conèixer les carències 
en el dia a dia durant l’ensenyament de l’assignatura de música 
en escoles. A més, també va servir per tal de corroborar aspectes 
que s’havien estudiat anteriorment. Les persones entrevistades 
són professors de música d’escoles de Parvulari i d’escoles de 
música oficials. En el present apartat s’explica l’anàlisi de la 
informació obtinguda. 

Per una banda, tots els professors van estar d’acord en què no és 
imprescindible comptar d’una tècnica en concret o de coneixements 
de llenguatge musical per a crear música, i que resulta més 
interessant quan la connexió entre la música i els alumnes es 
pot produir més fàcilment. Tanmateix, van afirmar que la majoria 
d’instruments que tenen a l’aula en requerien. Per altra banda, 
van comentar que els semblava interessant comptar amb un 
instrument col·laboratiu que, semblant al co-working, es pot 
entendre la música com un fet global. També es va coincidir en 
que la importància de la música es troba en la capacitat d’escolta, 
en que els alumnes tinguin una proximitat amb els sons i els 
sàpiguen diferenciar. 

Conclusions
Així doncs, de les entrevistes realitzades se’n pot extreure les 
següents conclusions: 

• La càrrega lectiva d’hores de música a les escoles és molt 
reduïda per tots els coneixements que marquen el currículum i 
les competències bàsiques. 

• No hi ha un vincle entre el que s’ensenya a les escoles i tot el 
que succeix musicalment fora de les aules actualment.

• L’enfoc teòric de la música no té gaire sentit amb una quantitat 
d’alumnes en augment que gaudeixen més d’activitats pràctiques.

ENTREVISTES
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 Es va consultar el document Criteris per a la construcció 
de nous edificis per a centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a conèixer les 
dimensions de les aules en les quals s’utilitzaria el producte.

S’ha seleccionat les zones en les que el producte musical es 
podria utilitzar. Les zones que més es van tenir en compte van 
ser les de color blau, ja que és a les taules on es fan la majoria 
de les assignatures. Així que a continuació es mostra un anàlisi 
de les mides de taules més comuns per a les aules de Parvulari. 
Tanmateix, també es pot considerar les zones del terra de les 
aules de Parvulari i Psicomotricitat i també el porxo pavimentat. 

Zones on es podria utilitzar el producte sobre les taules.

Zones lliures on es podria utilitzar el producte al terra.

L’ESPAI ESCOLAR

Figura 16 Aula de Parvulari (2016, pàg. 87). Criteris per a la 
construcció de nous edificis per a centres docents públics. 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. 

Figura 17 Aula de Psicomotricitat (2016, pàg. 89). Criteris per a 
la construcció de nous edificis per a centres docents públics. 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. 
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DIMENSIONS DE LES TAULES
S’ha estudiat les dimensions de les taules 
de tres marques de referència en mobiliari 
infantil per a escoles, Oftega, Hermex i 
Office24, així com també els seus materials.

Aquest tipus de taules, tot i variar la seva 
forma, són les que majoritàriament es troben 
a les aules de Parvulari, ja que permeten 
que puguin assentar-se al seu voltant entre 
2 i 6 infants.  En relació a les dimensions, 
s’ha observat que les més reduïdes són les 
rodones, de 90 cm de diàmetre, i les més 
extenses, rectangulars, de 120 x 100 cm.

L’estudi de les taules té certa rellevància a 
l’hora de desenvolupar el producte i de plan- 
tejar les dimensions que hauria de tenir si es 
troba a sobre la taula. 

Més endavant, s’explicarà les dimensions del 
producte en relació a les taules.

Figura 18. Conjunt d’imatges: taules de les marques Oftega, 
Hermex i Office24. Fonts a la bibliografia.

PÚBLIC 
OBJECTIU

Públic primari
Públic secundari
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 El públic objectiu primari són els infants que tenen entre 
3 i 6 anys i que són alumnes dels tres cursos de Parvulari: P3, P4 
i P5.

Les escoles on estudien poden ser privades, concertades o 
públiques, però tots els nens cursen una quantitat d’assignatures 
diverses i poden tenir gustos i interessos variats. 

Es tracta d’una etapa de l’escolaritat en la qual els alumnes       
aprenen molt a través d’experimentar i del joc, i també en la que 
possiblement es poden adaptar més a canvis i a noves didàctiques 
d’aprendre.

No existeix un nom en concret per aquesta generació, però la 
més propera seria la Generació Alpha, de la qual recentment se’n 
parla. Es tracta de nens i nenes nascuts a partir de l’any 2010 i 
que, a diferència de la resta de generacions, es troben envoltats 
de dispositius digitals. Aquesta generació en concret té molta 
facilitat per a entendre el funcionament de productes tecnològics 
i se sol sentir a gust treballant amb ells. 

 A la vegada, també s’hauria de tenir en compte els 
professors de música i els pares dels alumnes de Parvulari com 
a públic secundari. 

Els professors de música perquè també estaran segurament 
utilitzant el producte, encara que sigui supervisant i guiant el 
seu funcionament, i els pares i les mares perquè serien clients 
potencials de comprar el producte per a fer-lo servir a casa.

PÚBLIC PRIMARI

PÚBLIC SECUNDARI

3 | PÚBLIC OBJECTIU

PÚBLIC OBJECTIU
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 S’ha optat per productes que es troben a mig camí entre 
instruments i productes sonors.

Reactable (MTG, UPF).
Instrument musical electrònic desenvolupat des de l’any 2003 
pel grup de recerca Music Technology Group de la Universitat 
Pompeu Fabra format per Sergi Jordà, Günter Geiger, Martin 
Kaltenbrunner i Marcos Alonso. 

L’instrument està inspirat en els sintetitzadors modulars dels 
anys 70 i en FMOL, un programa de composició col·lectiva 
d’Internet que Sergi Jordà va crear per la Fura dels Baus a finals 
dels anys 90 i amb el que buscava “dibuixar el so”. Així sorgeix el 
Reactable, que permet jugar i experimentar amb la combinació 
de diversos sons a través de col·locar, rotar i arrosegar uns cubs 
sobre una taula interactiva. Aquestes peces tangibles serien 
l’equivalent dels components clàssics d’un sintetitzador modular 
però materialitzats en forma de cubs. 
 
L’usuari pot combinar els cubs entre ells segons es tractin 
d’efectes, filtres, samples o moduladors. El so que flueix 
d’aquestes combinacions es mostra a la taula interactiva. Per 
tant, no només es capta l’atenció de l’espectador pel fet de la 
gran varietat de sons que es poden generar, sinó també per la 
composició visual que va apareixent en forma d’ones lluminoses 
que relacionen els diferents elements i també mostren el tipus de 
so que s’està emetent. 

4 | ANÀLISI D’ANTECEDENTS

Figura 19 Reactable.
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El Reactable té varis punts forts però els més destacables són que 
és col·laboratiu, perquè pot ser executat per més d’una persona a 
la vegada i que és intuïtiu, perquè té més aspectes pròxims a un 
joc que pas a un instrument.

El fet que sigui un objecte intuïtiu en el seu funcionament permet 
que no sigui necessari tenir coneixements musicals per produir 
música. A la vegada, però, els sons propis de música electrònica 
que es generen han portat a que l’instrument sigui utilitzat per 
part de famosos músics com Björk o el DJ David Guetta.

Al juny de 2009, el projecte es va provar amb nens autistes del 
centre de Manresa AMPANS per estudiar l’estimulació sensorial. 
Alguns sons es van restringir, tenint en compte les necessitats 
dels infants. Però els resultats van ser un bon nivell de participació 
i de capacitat d’interacció gràcies al factor multisensorial del 
Reactable, que és visual, auditiu i tangible. També es va detectar 
que als nens que presenten l’espectre autista els causava rebuig 
els sons dissonants. Actualment existeix l’aplicació mòbil i per a 
tabletes digitals del Reactable, anomenada Rotor.

Instrument One (Artiphon).
Instrument digital amb el que es pot rascar i lliscar com es fa 
sobre les cordes d’una guitarra, generar ritmes amb els palmells 
de les mans o tocar amb els dits tal com es fa sobre un teclat. 

Totes aquestes accions en una mateixa interfície poden produir 
sons molt diversos. Té les opcions de ser una guitarra, un violí, 
un piano o una bateria tan sols polsant un botó a l’instrument. 
Inclou un software: Artiphon App que conté sons i en el qual es 
pot mesclar tot el que s’interpreti amb l’instrument.

Figura 20 Instrument One.
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AMK (Pknts).
“Alle meine Klaenge” és un programa de so que s’utilitza amb 
l’ordinador al connectar-li aquests llapis d’emmagatzematge 
de so. Permet al nen crear les combinacions que vulgui entre 
aquests blocs.

Telmi (MTG, UPF).
Projecte coordinat pel grup de recerca MTG de la Pompeu Fabra 
i que ha rebut fons del programa de recerca i innovació Horizon 
2020 de la Unió Europea. 

Telmi neix amb la principal necessitat de millorar la qualitat 
de l’aprenentatge musical, per tal d’augmentar i facilitar 
l’accessibilitat a l’educació musical i als seus beneficis. Parteix 
de la realitat que els músics -tant principiants com avançats- 
es troben sempre amb la dificultat d’aprendre un repertori a 
la vegada que realitzen un esforç mental i físic per incorporar 
diversos pensaments abstractes i moviments durant la seva 
interpretació. Es vol millorar aquesta pràctica autònoma de 
l’alumne, però també la comunicació i interacció entre alumne i 
professor.

Figura 22 Telmi

Figura 21 AMK.
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Entre el febrer de 2016 i el març de 2019, s’han estat estudiant 
amb tècniques d’intel·ligències artificial els moviments corporals 
i tècnics al tocar un instrument en concret, el violí, per tal de 
detecar patrons i pràctiques. L’objectiu és desenvolupar un nou 
sistema interactiu que complementi els mètodes tradicionals 
d’ensenyament musical. S’utilitzen tecnologies d’última generació 
multimodals (àudio, imatge, vídeo i moviment) per aconseguir 
un escenari digital col·laboratiu, en el qual s’inclogui una base 
de dades per al públic amb enregistraments multimodals per 
aprendre en línia i millorar l’interacció social entre els estudiants.

Noisy Jelly (Marianne Cauvard i Raphael Pluvinage). 
Dissenyat per dos alumnes del French National Institute of 
Industrial Design, es tracta d’un kit o caixa en forma de petit 
laboratori químic que consta de diferents elements i amb el qual 
l’usuari pot crear el seu propi material musical de colors i amb el 
so que desitgi. 

L’infant pot crear unes figures de gelatina mesclant un “colorant 
musical” —substància química que produeix sons i melodies— 
amb gelatina en pols sobre uns motlles, i afegint aigua. Després 
de només 10 minuts, es poden treure les figura de gelatina del 
motlle, deixar-los sobre el taulell de fusta i experimentar amb 
ells: segons com es freguin i es toquin, cada figura emetrà un so 
diferent en relació al colorant musical que s’havia aplicat. 

El taulell té sensors capacitius. Les variacions de forma i la 
concentració de sal —compost químic format per cations, de 
càrrega positiva, i anions, de càrrega negativa—, la distància i la 
força amb què es toqui la gelatina amb el dit, es detecten i es 
transformen en una senyal de so.

Figura 23 Noisy Jelly.

Figura 24 Noisy Jelly.
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Sound steps (Chelsea Stewart i Eden Lew).
Disseny de codi obert. Instal·lació sonora dissenyada pels 
alumnes Chelsea Stewart i Eden Lew a la School of Visual Arts. 

A través d’utilitzar Arduino, van construir un prototip de plataforma 
sobre la que es pot tocar amb els peus els diferents quadrats de 
material conductor i emetre sons. A partir d’aquest prototip, van 
compartir els materials i les instruccions necesàries per tal que 
tothom qui vulgui es pugui crear el seu propi Sound steps.

Ototo kit (Dentaku).
Dentaku és un estudi londinenc format per artistes i dissenyadores 
que investiguen noves possibilitats de combinar la música i la 
tecnologia. 

Ototo és un producte que inclou una sortida d’àudio, un petit 
altaveu, una bateria pròpia, una memòria flash i una connexió 
mini-usb per connectar-lo a l’ordinador. Pot utilitzar-se com a 
controlador MIDI, com un petit sintetitzador o com un sampler, 
i permet que qualsevol objecte —tant fruites i verdures com una 
caixa de sabates— pugui esdevenir un instrument. Ototo és un 
disseny de codi obert. Segons la quantitat de sensors que tingui, 
el preu es veu incrementat, ja que en té 3 en la versió bàsica i 9 
en la completa. 

L’usuari pot ser tant un músic que busca noves maneres 
d’experimentar amb el so com també algú que no té coneixements 
musicals i li serveixi per tal d’aprendre a crear sons a la vegada 
que construeix els seus propis instruments. 

Figura 25 Sound steps.

Figura 26 Ototo Kit.

ANÀLISI D’ANTECEDENTS
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Altura Theremin Midi Controller (Zeppelin Design Labs) 
Altura és un aparell amb el qual es pot produir sons de la mateixa 
manera que es fa amb el theremin, movent les mans sobre ell. 
Això s’aconsegueix a través de dos sensors telemètrics que se 
situen a cada un dels extrems, per cada una de les mans. 

El sensor que se situa a la banda dreta, transmet dades de notes 
MIDI per controlar el to, i també es pot escollir el rang d’octaves, 
tonalitat i escala, amb notes ascendents o descendents. El de 
la mà esquerra, transmet dades del temps de portament, pitch 
bend, velocitat, volum I modulació. Altura pot funcionar en el mode 
X-Y i transmetre qualsevol dada MIDI a qualsevol combinació de 
controladors CC, per augmentar les possibilitats de creació. Pot 
funcionar amb qualsevol màquina o software MIDI. El software 
és un disseny de codi obert que es troba gratuïtament a Arduino.

Makey makey Classic (Classic).
Amb una idea molt semblant a l’Ototo Kit, Makey Makey Classic 
—pensat per nens de més de 8 anys— converteix en objectes de 
la vida quotidiana en instruments. No cal tenir coneixements de 
programes ni s’ha d’instal·lar cap tipus de software. 

Una placa amb diversos connectors s’uneixen a qualsevol objecte 
i els objectes actuen com instruments que es poden tocar. A la 
vegada, la placa es connecta a un ordinador i ja es permet poder 
jugar amb el so. El producte es mostra a la caixa i s’explica a les 
instruccions amb l’exemple d’uns plàtans com a objectes que es 
connecten i produeixen el so.

Touch Board Starter Kit

Figura 27 Altura Theremin Midi Controller.

Figures 28 Makey Makey.
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Aquest producte, com els altres de l’empresa Bare Conductive, 
utilitza la tinta electrònica per transmetre impulsos elèctrics. 

Un bolígraf de tinta electrònica de 10 ml permet dibuixar circuits 
i connectar petits components i amb un pot de tinta electrònica 
de 50 ml es pot pintar o serigrafiar gràfics interactius en els que 
connectar el tauler tàctil (Touch Board). El producte consta d’una 
placa —basada en Arduino Leonardo— amb 12 sensors individuals 
per activar so d’un objecte o material conductor. Cada un dels 12 
sensors corresponen a un so diferent i aquests estan emmagat-
zemats a la targeta microSD. 

A més, el tauler tàctil no requereix cap configuració de programari 
ni habilitat tècnica per utilitzar-lo, tot i que també es permet 
reprogramar-lo si es vol. També ve amb una guia visual amb 
idees dels elements que es poden connectar. 

Music drop (Left Field Labs). 
Projecte que es basa en l’impressió 3d dels diferents elements 
personalitzables. Permet a l’usuari crear la melodia que vulgui 
per una caixa de música a través d’una aplicació en HTML 5, 
seleccionant les notes que vol que s’imprimeixin en un disc. 

L’usuari aconsegueix un arxiu en format stl. preparat per 
imprimir-lo en 3D. Tot i que es tracta d’un software de codi obert, 
s’ha de tenir en compte el cost de la impressió. La forma de la 
caixa de música va ser dissenyada tenint en compte una sala de 
concerts, i la forma de llàgrima era una qüestió funcional per 
mantenir el pal vertical al seu lloc.

Figura 30 Music Drop.

Figura 29 Touch Board Starter Kit.
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Beat Blox (Per Holmquist). 
Creat per un alumne de Beckmans College of Design el 2014, 
Beat Blox és una sèrie de tres tocadiscos o plaques giratòries 
carregades amb seqüenciadors físics. Al col·locar uns blocs a la 
part superior en moviment, es genera un so rítmic cada vegada 
que es produeix una rotació. Per tant, es tradueix un gest analògic 
(deixar caure uns blocs) en notes digitals. 

S’estableix una relació amb les figures musicals, és a dir, la 
durada que tenen les notes, segons el posicionament dels blocs 
a sobre la placa: com més lent es vulgui el ritme, se situen més 
als extrems de la placa, i com més ràpid es vulgui, es col·loquen 
més a prop del centre. Es poden tocar diferents instruments a 
partir de quatre pistes en els tocadiscos com anells concèntrics.

XOXX Composer (Axel Bluhme).
Instrument que utilitza imants per crear música digital de manera 
visual i lúdica. Es mostra de manera simplificada, mecànica i 
física les funcions digitals —sovint ocultes— de sampling, looping, 
sequencing. Permet crear música d’una gran varietat de gèneres, 
tan sols segons la combinació amb què es col·loquin els imants 
a cada disc. 

El producte es basa en 8 discos giratoris, de manera que es pot 
reproduir 8 mostres de sons a la vegada. A sota de cada disc, en 
una interfície física es pot ajustar el to i produir volum. El projecte 
va estar exposat a Barcelona en l’edició de l’any 2015 del Sonar+D.

Figura 31 Beat Blox.

Figures 32 XOXX Composer.
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Sound Pegs (Nick Brennan).
Unes pinces de fusta amples, dos altaveus i un convertidor que 
canvia les vibracions en una senyal digital són els components 
de Sound Pegs, per a poder generar sons a partir de qualsevol 
objecte. Això sí, ha d’estar connectat a un ordinador que contingui 
el programa de música Garageband d’Apple. Les pinces, unides 
als objectes, contenen uns sensors que detecten quan l’objecte 
és colpejat. Aquestes vibracions detectades es transmeten al 
convertidor, que canvia a través del programa la senyal a un so, 
el qual s’escolta pels altaveus de fusta. 

Liminal Object 1.0 (Alicja. Bare Conductive).
És una instal·lació sonora tangible i interactiva que es basa en 
uns blocs de fusta quadrats amb uns patrons impresos en tinta 
electrònica. El projecte sorgeix a partir de la inspiració de la 
dissenyadora per la màgia que ens envolta constantment, però 
que no sempre és apreciada degut als patrons i els hàbits de la 
vida quotidiana. Creu que en les coses “liminals” els nens saben 
entrar-hi a través del joc. Així doncs, amb Liminal Object 1.0, es 
permet jugar amb els blocs sobre una mateixa superfície i, segons 
com es col·loquin o s’apilin entre ells, produeixen diferents sons. 

Figura 33 Sound Pegs.

Figura 34 Liminal Object 1.0.
ANÀLISI D’ANTECEDENTS
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Toot (Federico Lameri).
És un joc per a infants d’entre 3 i 6 anys inspirat en exercicis 
sensorials de Maria Montessori, que permet l’exploració a una 
nova experiència de la música a través del joc tangible amb 
diverses peces. 

Toot són 8 cubs d’altaveus i els nens poden gravar un so a cada 
altaveu. Per escoltar el so gravat s’ha de sacsejar l’altaveu —com 
si el so estigués atrapat físicament dins de la caixa—. Un cop s’han 
gravat els altaveus, es poden col·locar tal com es vulguin entre 
ells -sempre que estiguin en contacte un amb el següent- i es 
toca el cub principal del Mr. Toot, a partir del qual s’escoltarà els 
diferents sons. La manera com es col·loquin entre ells generarà 
diverses seqüències. També existeix una app de Toot per tal de 
seguir una sèrie d’exercicis que s’indiquen amb els cubs.

Barcode Piano (Helle Rohde Andersen, Marco Triverio, Hao-Ting 
Chang. Copenhagen Institute of Interaction Design).
Instrument musical que pretén que els nens entenguin què es 
troba darrere dels codis de barres, d’aquí la idea d’un piano 
de codi de barres. Aquest particular piano està format per una 
interfície tangible que actua de superfície, unes peces de fusta, 
un botó i sons propis del piano. 

Està desenvolupat a partir de la plataforma Arduino. Cada peça 
de codi de barres indica uns números i com s’han de col·locar 
les altres peces sobre la interfície. En funció de la combinació de 
peces, es generarà un so o un altre.

Figura 35 Toot.

Figura 36 Barcode Piano.
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Knock Knock (Khalil Klouche).
Una calculadora molt diferent pensada per als nens, una capsa 
de fusta amb els signes de les operacions bàsiques de sumar, 
multiplicar, restar i dividir a la superfície. L’usuari pica amb la mà 
la operació que desitgi i la calculadora, amb el mateix so de picar, 
dirà la resposta. Construïda amb Arduino, micròfons de contacte 
i solenoides.

Sugarcube (Amanda Ghassaei).
És un instrument MIDI de codi obert i desenvolupat amb Arduino, 
basat principalment en una graella de petits botons quadrats de 
color blanc, que es pot connectar a diverses aplicacions musicals. 
A partir de l’Arduino es generen la informació en dades MIDI i 
es condueix per 16 leds, 16 botons, un giroscopi de 2 eixos, un 
acceleròmetre de 3 eixos i 2 potenciòmetres. Es tracta d’anar 
apretant els botons i crear combinacions lliures de sons. Per 
esborrar les creacions es fa sacsejant l’aparell.

Wooden sequencer (Ernest Warzocha, Jakub Wilczewski, Maciej 
Żelaznowski. Communication Design, School of Form).
Projecte que neix a partir de voler repensar la interfície 
convencional de botons del seqüenciador d’àudio i crear-ne una 
amb disseny nou i d’interacció diferent, amb el material de fusta. 

Segueix el patró d’un seqüenciador: les columnes són per a la 
línia de temps i les línies són per l’instrument. A tots els forats de 
la interfície de fusta, hi ha sensors reflectants IR que llegeixen el 
color de la part pintada dels discos, per tal de saber quin so ha de 
reproduir. Els sensors estan connectats a un dispositiu Arduino.

Figura 37 Knock Knock.

Figura 38 Sugarcube.

Figura 39 Wooden sequencer.

ANÀLISI D’ANTECEDENTS
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Musi (Ernest Warzocha).
Projecte d’un alumne de Communication Design, a School of 
Form. Instrument per a tothom, tant com a joc per als nens 
com per esdevenir una instal·lació interactiva o un instrument 
experimental. Permet escoltar “el so de l’entorn”, de manera 
que, per exemple, produeix diferents sons abstractes segons 
l’ordre i el desordre que capta. El dissenyador creu que es pot 
escoltar la relativitat entre objectes, a més d’aprendre fonaments 
sobre composició i improvisació musical. Una aportació també 
interessant d’aquest producte és que per a les persones invidents 
l’activitat interactiva de l’espai i els objectes pot ser mesurada en 
so.

Color Chaser (Yuri Suzuki)
Disseny de l’any 2010. Un vehicle petit de joguina es desplaça 
sobre una línia negra mentre detecta línies de colors RGB i 
tradueix aquesta informació a so. Les línies de colors es poden 
anar pintant a mida que l’objecte va seguint la línia negra.

CONCLUSIONS
Després d’haver descrit els antecedents, es va analitzar en una 
taula les característiques que més destacaven en cada un d’ells, 
si era intuïtiu (en el sentit que el propi producte ja explicava el 
seu funcionament), col·laboratiu (considerant que a partir de que 

Figura 40 Musi.

Figura 41 Color Chaser.

Elaboració pròpia Taula d’anàlisi dels antecedents.
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el puguin utilitzar 2 persones alhora, ja ho era), estètic (si el seu 

aspecte era agradable i atractiu), senzill (tant a nivell de disseny 
com d’usabilitat) o innovador (si aportava una nova manera d’ex-
perimentar amb el so). 

El que es va observar com a element en comú de diversos 
antecedents, és que estaven desenvolupats amb la tecnologia 
Arduino, encara que les plaques fossin programades de maneres 
diferents. També es va detectar que alguns productes estudiats, 
com el Reactable, Telmi, Altura Theremin, tot i poder estar, en 
cert punt, dirigits a infants, són complexes d’entendre el seu 
funcionament i poc intuïtius. 

D’alguna manera o altra, tots els antecedents han servit per tal de 
poder enfocar millor el projecte i considerar les característiques 
de les quals hauria de constar: intuïtiu, col·laboratiu, estètic, 
senzill i innovador.
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“Per a mi [quan era petita], la música no 

es tractava d’això. Es tractava de llibertat 

i expressió i individualitat i impulsivitat 

i espontaneïtat. No era tan apol·lini; era 

més dionisíac, sobretot per a nens. Els 

nens dibuixen obres mestres: són els 

millors pintors de la història. Crec el 

mateix amb la música: podrien escriure 

música increïble si tinguessin les eines 

adequades. A aquesta edat és important 

muntar alguna cosa, i potser després ja 

poden anar a estudiar el seu violí durant 

500 hores a la setmana. Però almenys al 

principi saben les opcions.”

Stosuy, B. (2011, juny 29). Stereogum Q&A: Björk Talks 
Biophilia. Stereogum. Recuperat de https://www.stereogum.
com/744502/stereogum-qa-bjork-talks-biophilia/franchises/
interview/

Björk (2011) a l’entrevista Stereogum Q&A: Björk 
Talks Biophilia.

Figura 39 Composició pròpia de Biophilia 
Educational Project.
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 Aquí es mostraran imatges en relació a l’aspecte visual 
que van ser d’inspiració a l’hora de començar a dissenyar TONS.

Biophilia Educational Project (Björk). 
El projecte va ser desenvolupat l’any 2011per la músic Björk 
Guðmundsdóttir —i relacionat amb el seu àlbum Biophilia— 
la ciutat de Reykjavík i la Universitat d’Islàndia. Es basa en un 
mètode d’ensenyament experimental i creatiu on s’uneixen la 
música, la tecnologia i les ciències naturals. Es tracta d’una 
plataforma digital (pàgina web) dirigida a nens d’entre 10 i 12 
anys i que actua com un espai de diàleg i debat entre diverses 
àrees socials: el sistema educatiu, les institucions culturals, els 
instituts de ciència i de recerca. D’aquesta manera i permetent a 
qualsevol usuari l’ús del material de Biophilia, es busca contribuir 
al desenvolupament tant personal com social de les persones de 
les societats actuals i futures. La relació amb l’àlbum de Biophilia 
rau en que cada cançó és una aplicació diferent, tal com es mostra 
a la imatge. 

Cadascuna de les aplicacions, s’associa a una matèria d’estudi de 
la música, una temàtica de la natura, un àmbit de la ciència i un 
aspecte d’antropologia o humà. És molt interessant la connexió 
entre els diferents àmbits, per exemple, a l’aplicació Mutual Core, 
s’explica el tema dels acords musicals, en l’apartat de natura 
s’expliquen les plaques tectòniques, i en els temes humans les 
relacions personals i l’amor. Per tant, es busca un fil conductor 
en cada una de les aplicacions que dóna sentit a les diverses 
matèries que s’hi inclouen.

REFERENTS VISUALS
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Figura 42 Composició pròpia de Biophilia 
Educational Project.
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Per a ensenyar en conjunt aquests diversos temes, s’inclou en 
cada aplicació un joc interactiu basat en el tema científic i musical 
de la cançó, una animació musical de la cançó, en format de vídeo 
i una partitura animada amb la lletra. A tot això, se li suma un 
assaig acadèmic explicant les vàries activitats multi-disciplinars 
que es poden realitzar en cada una de les assignatures (música, 
art, biologia, matemàtiques i llengua) en relació a la temàtica que 
es tracta. 

De les imatges que formen part de tota la part gràfica d’aquest 
projecte, interessa el fet dels elements volàtils que floten i, a la 
vegada, es combinen i fusionen entre ells. També resulta curiós 

el misteri que s’aconsegueix crear entre els colors i el fons negre,  

així com també els colors emprats a la “Taula dels Elements“ 
(Figura 44) i a la imatge gràfica en la seva totalitat. 

Més referents visuals
S’ha fet recerca sobre referents cromàtics de diversos materials. 
A les figures 45 i 46, es pot observar uns colors poc saturats, 
agradables a la vista, alguns amb degradats molt suaus, que 
serien adients per a infants també. 

A la Figura 46, es mostra bioplàstics, materials orgànics com 
algues o petxines que es descomposen fàcilment.

Figures 43 Composicions pròpies de 
Biophilia Educational Project.

Figura 44 “Taula dels Elements”, del Biophilia 
Educational Project.

Figura 46 Measuring Less to Feel More, Creative Care Lab.

Figura 45 Colorful, Silicone Paper Holders, 
Jiwoong Jung
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De les Figures 47, 48 i 49, resulta interessant la senzillesa visual 
produïda tant pels colors clars com per la seva aplicació en un 
material amb acabat molt net, com és la silicona.

També s’ha observat que és una bona referència l’Ecothylene, 
per la seva aparença acolorida i atractiva, resultat del plàstic 
100% reciclat. La superfície del material és suau i fàcil de netejar 
i mantenir, així com també la seva lleugeresa fa fàcil moure el 
material o els objectes fets d’Ecothylene. 

Figura 48 Dag Stacking Tower, Kidly.

Figura 47 Jungle Island, Lakes & Mountains, 
Island, Auspicious Clouds, Send Holy Brand.

Figura 50 Porter Lunch Bowl Container, 
FOOD52.

Figures 51 Ecothylene, d’Ecobird.

Figura 49 Spin & Relax, UAU Project.

TÈCNIQUES PER 
AL DISSENY
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 En aquest apartat es mostraran les tècniques que van ser 
molt útils per a poder encaminar el projecte, prendre decisions 
i extreure’n les funcionalitats principals, als inicis de la fase de 
disseny. En aquest punt ja s’havia començat a realitzar esbossos 
(que es poden consultar a l’apartat 11. Procés), però era necessari 
plantejar diverses preguntes al respecte.

Els mètodes que es van realitzar són: Osborn’s checklist 
(SCAMPER), DAFO, 6 barrets d’Edward de Bono i mètode de 
classificació creuada.

6 | TÈCNIQUES PER AL DISSENY
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OSBORN’S CHECKLIST

Es tracta d’un mètode creat per l’executiu de publicitat Alex Osborn 
(EUA, 1888 - EUA, 1966) en el que, com un brainstorming, es 
responen les preguntes que es recollen a l’abreviatura SCAMPER: 
Substituir?, Combinar?, Adaptar?, Modificar?, Magnificar?, Posar 
altres usos?, Eliminar/Minimitzar?, Revertir?, Reorganitzar?.

El DAFO és un anàlisi originat pel consultor empresarial Albert 
Humphrey (EUA, 1926 - Regne Unit, 2005) i que és molt comú i 
útil per tot tipus de projectes. Consisteix en analitzar els factors 
interns (Fortaleses i Debilitats) i factors externs (Amenaces i 
Oportunitats), en aquest cas, d’un disseny de producte.

DAFO

TÈCNIQUES PER AL DISSENYTÈCNIQUES PER AL DISSENY
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6 BARRETS D’EDWARD BONO

Aquesta tècnica de l’escriptor i psicòleg Edward de Bono (Malta, 
1933) ajuda a pensar i analitzar de manera detallada i en conjunt 
del projecte.

També anomenat de validació creuada, aquest mètode consteix 
en avaluar un conjunt de característiques o funcions que pot 
tenir el producte tot encreuant un conjunt sobre l’altre. Els dos 
conjunts contenen els mateixos elements, però les files tenen 
preferència per sobre de les columnes. 

Quan s’encreuen els elements, serveix per a decidir quin 
element predomina sobre l’altre. Cada element es puntua amb 
un 0 (inferior), 0,5 (igual) o un 1 (superior) i es finalitza amb un 
percentatge sobre el total. Les funcions que tinguin un percentatge 
més alt són les que haurien de destacar en el producte. 

MÈTODE DE LA CLASSIFICACIÓ CREUADA

TÈCNIQUES PER AL DISSENYTÈCNIQUES PER AL DISSENY
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TONS

Conclusions

Els quatre mètodes o tècniques utilitzats van servir per tal 
d’extreure les funcionalitats més destacables que ha de tenir el 
producte i per prendre decisions a l’hora de dissenyar.

Les conclusions més significatives són les següents:

• Les característiques que predominin més en el producte 
haurien de ser: sensorial, agradable, intuïtiu i resistent. Sensorial 
significa que estimuli els sentits, agradable que sigui un producte 
que s’adapti al context infantil, intuïtiu que no necessiti moltes 
explicacions per a entendre com funciona, i resistent perquè és 
necessari que al trobar-se en una escola amb alumnes de Parvulari 
tingui uns materials amb propietats de resistència als danys i 
llarga duració. Les qualitats de senzill, lleuger, col·laboratiu i tou 
queden en un segon pla i poden ser complementàries.

• És millor unificar en un sol producte les funcions d’”improvisar, 
interpretar i dirigir” música. (Es pot consultar els esbossos de 3 
productes diferenciats a l’apartat 11. Procés, al subapartat Canvis 
i modificacions, però que més tard es van descartar).

• És millor que es proposi alguna activitat / guia / exercicis a 
seguir per a no estar només experimentant tota l’estona.

• Les mides haurien d’estar en consonància amb l’aula, el 
mobiliari que s’hi troba i els usuaris principals (infants).
 

TÈCNIQUES PER AL DISSENY
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 Tons és un producte musical dirigit als infants dels cursos 
escolars de Parvulari. Es troba a mig camí entre un instrument, un 
producte sonor i una interfície, ja que conté una part tecnològica 
però no perd la sensorialitat i el tacte propi d’un producte 
tangible. Està format pel producte en si, unes fitxes i una pàgina 
web senzilla pensada per a ordinador, que permet escollir els 
grups de sons amb els que es vol treballar. Als següents apartats 
s’explicarà més detalladament totes les parts de les quals consta 
TONS.

El projecte sorgeix de la necessitat de dissenyar un complement 
per al funcionament pràctic de l’assignatura de música a 
Parvulari, que a la vegada es trobi en consonància amb els 
productes musicals més recents del context actual. TONS pretén 
ser un punt de partida per a crear noves experiències en entendre 
i treballar la música a l’escola d’una manera lúdica.

Les qualitats del so que es treballen amb TONS són: la durada, 
perquè depèn de com es toqui poden allargar-se les notes o no; 
el timbre, ja que es treballen 4 grups de sons diferents; l’altura, 
ja que es treballa una mateixa escala amb sons més greus i més 
aguts. La única qualitat que no es treballa gaire és la intensitat, 
que vindria a ser el volum que es pot controlar des de l’ordinador 
i no pas amb el producte en si. 

FUNCIONALITATS
- Aprendre música per mitjà d’un producte amb formes no 
semblants a un instrument tradicional.

- Aconseguir reproduir sons a través de seguir el que es proposa 
a les fitxes. 

- Conèixer sons de diferents grups instrumentals. A TONS es 
pot triar entre 4 grups d’instruments diferents. S’aprofundirà en 
aquest aspecte més endavant. 

- Impulsar la creativitat a través d’improvisar noves seqüències 
de sons i pintant-les a les fitxes.

- L’infant pot esdevenir intèrpret (a través d’utilitzar les fitxes), 
director (dirigint a altres companys) i compositor de sons (pintant 
noves fitxes). 

QUÈ ÉS TONS?

7 | TONS
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FORMA
La forma plantejada és fruit de diversos esbossos cercant la 
forma que més es podia adaptar a la dinàmica de les classes 
de Parvulari. Es va decidir la forma arrodonida per les següents 
raons:
- Permet aconseguir un producte formalment harmònic.
- Les formes rodones i suaus estan molt presents en joguines i 
productes per a infants.
- Es relaciona amb el fet que “tothom pot fer música” en el 
sentit que convida a les persones a col·locar-se al seu voltant i 
començar a utilitzar el producte.
- A més, el producte TONS fa 24 cm de diàmetre aproximadament, 
fet que es va estudiar a l’hora de distribuir l’espai en la mida 
mitjana d’una taula de Parvulari.

COLORS
Els colors determinats que es van escollir estan relacionats amb 
l’arc de Sant Martí. Cada peça d’alumini colorejada correspon a 
una nota musical diferent, que es mostra a la imatge de l’espai 
lateral.

TECNOLOGIA
Per una banda, després d’estudiar les possibilitats de diverses 
tecnologies que es podien utilitzar [es poden consultar les altres 
a l’apartat Procés] es va escollir el Makey Makey. Més endavant 
s’explicarà de què es tracta, però principalment es va triar aquesta 
ja que és molt utilitzada en projectes musicals per a infants. 

Per altra banda, es va definir 4 grups de sons per tal que 
els alumnes puguin treballar quatre instruments de grups 
d’instruments diferents amb un mateix producte. 

El que resulta particular d’aquest fet és que, amb un mateix 
producte que no té cap semblança amb un instrument tradicional, 
els infants poden conèixer i centrar-se en l’escolta dels sons, 
sense haver-se de preocupar per aprendre cap tècnica. 

 DE QUÈ ESTÀ FORMAT TONS?

Producte musical 2 braçalets

8 fitxes

Pàgina web fictícia amb  la programació de sons

Pamflet explicatiu

TONSTONS
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“TONS pretén ser un punt de 
partida per a crear noves 
experiències en entendre i 
treballar la música a l’escola 
d’una manera lúdica.”



8786

FUNCIONAMENT

 En aquest apartat, s’explica l’elecció dels materials, 
cadascuna de les parts que es mostra a la imatge d’abaix, 
i el sistema de tancament del producte. Cal comentar que 
les dimensions s’especifiquen a l’apartat 9. Material tècnic, 
al subapartat Plànols. A les següents pàgines es mostra un 
explosionat en vista inferior i superior. 

EXPLICACIÓ

Carcassa superior

Carcassa inferior

Braçalets

Placa Makey Makey

Peces d’alumini

Cargols de subjecció

Cargols de subjecció

TONSTONS
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Explosionat en vista inferior. Explosionat en vista superior.

TONSTONS
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ELECCIÓ DELS MATERIALS

Polipropilè 
copolímer random

Polipropilè 
copolímer random

Alumini

Silicona de platí

Alumini

L’elecció dels materials ha estat per diversos motius.

Pel que fa al polipropilè copolímer random per a les carcasses 
superior i inferior, es va escollir perquè es volia un producte que, 
per la part exterior, fos resistent, durader, net i fàcil de netejar. 
Dels tres tipus de polipropilè (homopolímers, copolímers random 
i copolímers d’impacte) que existeixen, es va triar el copolímer 
random ja que es és el més recomanat per al procés d’injecció 
de plàstic i per les seves propietats de duresa. Degut a que les 
carcasses s’han de produir amb procés d’injecció de plàstic, es va 
escollir aquest en concret. 

En relació a l’alumini de les peces d’alumini, es va triar aquest 
material ja que per tal que hi hagués conductivitat amb la placa 
Makey Makey, s’havia d’escollir un material conductor. La peça 
d’alumini del braçalet ha de ser d’aquest material per tal que es 
produeixi conductivitat amb la persona que se’l posa i, per tant, 
pugui funcionar el producte TONS.

La silicona de platí es va designar als braçalets perquè es buscava 
un material que fos suau i còmode de doblegar fàcilment, i a 
la vegada que no fos nociu ni tòxic si els infants el llepaven o 
mossegaven. 

TONSTONS
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CARCASSA SUPERIOR

Perspectiva carcassa superior en 
vista inferior.

Perspectiva carcassa superior en 
vista superior.

CARCASSA SUPERIOR

Material: polipropilè copolímer random

Acabat: RAL 9016

Procés de producció: injecció per motlle

Descripció: es tracta de la part superior del producte. Té 8 
parts foradades per tal d’encaixar-hi les peces d’alumini que 
s’explicaran a continuació. Consta de:
 - 3 petits orificis al seu exterior (al contorn de la peça) per 
tal que puguin sortir els cables de l’interior còmodament.
 - 3 orificis a la part interior de la carcassa, per tal que es 
cargolin els 3 cargols que subjecten la carcassa superior amb la 
carcassa inferior.
 - 32 forats, en total, a la part interior de la carcassa: 4 al 
voltant de cada forat per a les peces d’alumini, per tal de subjectar 
cadascuna des les peces amb cargols.
 - Una part circular lleugerament esfonsada per tal de 
col·locar-hi les fitxes a sobre.

TONSTONS
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PECES D’ALUMINI

Material: alumini

Acabat: anoditzat

Procés de producció: injecció d’alumini en motlle

Descripció: es tracta de 8 peces d’alumini amb una forma singular, 
de manera que el procés de producció ha de ser injecció per 
motlle. Cadascuna de les peces consta de 4 petits forats per on 
se subjectaran al cargolar-se a la carcassa superior. 

El procés per a donar color a l’alumini, en aquest cas, és força 
concret. Es tracta d’anoditzar l’alumini amb els acabats que 
s’especifiquen més avall i, seguidament, mecanitzar la peça per a 
conèixer la part que es vol eliminar, i extreure la capa d’anoditzat 
de la part superior de cada peça d’alumini amb un procés amb 
làser. Aquest procés d’extracció de la capa d’anoditzat es pot 
realitzar amb qualsevol tipus de forma d’alumini, tant sigui 
ovalada com quadrada, i va ser proposat per l’empresa AFV - 
Inicia Anodizado de Aluminio de Barcelona. 

PECES D’ALUMINI

Els acabats en anoditzat en color són de la carta Ral i són els 
següents: 

RAL 3002

RAL 5015

RAL 2001

RAL 2001

RAL 1032

RAL 4007

RAL 6032

RAL 6032

Per tal que funcioni el producte TONS, la part per on s’ha de 
tocar les peces d’alumini és la part superior que no està en 
acabat anoditzat.

Cada peça d’alumini representa un so, i per tal que es 
reprodueixi un so diferent al tocar-se, cada cable de la Placa 
Makey Makey va soldat a un dels forats de cada peça d’alumini, 
per tal de crear un circuit tancat on es produeixi conductivitat. 
Els elements amb els que s’aconsegueix la conductivitat són 
els següents:

Cables Placa Makey Makey

Peces d’alumini
+

+
+

Persona amb braçalet posat 
(i braçalet connectat a Placa 
Makey Makey)Placa Makey Makey

CARGOLS DE SUBJECCIÓ

Producte a adquirir.
Descripció: es tracta de dos tipus de cargols de subjecció: 32 
cargols M3 x 8 mm i 3 cargols M4 x 20 mm. 

32 cargols M3 x 8 mm, per a subjecció de 
les peces d’alumini a la carcassa superior

3 cargols M4 x 20 mm, per a sistema de 
tancament del producte: unió carcassa 
superior i carcassa inferior.

TONSTONS
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PLACA MAKEY MAKEY

Producte a adquirir. 

Descripció: Makey Makey és una placa electrònica que està 
programada de manera semblant a les plaques d’Arduino. 

Cal connectar-la a l’ordinador, i funciona com si fos un teclat 
extern de l’ordinador. Al connectar objectes quotidians amb els 
cables de la placa, els permet esdevenir tecles d’aquest teclat 
amb unes determinades funcions. 

La funció més utilitzada amb Makey Makey és la de permetre que 
es pugui convertir objectes en productes musicals. 

No tots els objectes són conductors de l’electricitat per això, però 
l’alumini, material del que estan fetes les peces del producte 
TONS, sí. 

Figura . Placa Makey Makey.

Vista frontal. Vista posterior.

PLACA MAKEY MAKEY
Tal com s’ha comentat anteriorment, cada part de la placa 
correspon a una tecla del teclat, exceptuant dos parts: la de 
“clicar”, que correspon al “click” del ratolí de l’ordinador i la part 
de “terra”, que correspon a la primera connexió per a que la placa 
funcioni.

A continuació es mostra les diferents parts de la placa Makey 
Makey, en vista frontal i posterior. Cada part va connectada als 8 
cables (que a la vegada van connectats a les peces d’alumini) i als 
2 cables dels braçalets.

Fletxa amunt Espai Clicar

W = lletra W teclat
A = lletra A teclat
S = lletra S teclat
D = lletra D teclat
F = lletra F teclat
G = lletra G teclat

Fletxa avall

Fletxa esquerra Fletxa dreta

Terra

TONSTONS
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PLACA MAKEY MAKEY

Designació parts Placa Makey Makey a les notes musicals:
 Espai
        
       
       
       
               w 
     a
    s

Cal comentar que la part de Clicar no s’ha tingut en compte, ja 
que tant sols es volia designar funcions a les tecles del teclat per 
facilitar el funcionament.

Exemple de l’assignació de notes a cada part de la placa Makey 
Makey amb la pàgina web Scratch: 

: DO
: RE
: MI
: FA
: SOL
: LA
: SI
: DO’

Per tal que s’entengui millor, aquí es mostra 
l’equivalència de les peces d’alumini de 
TONS amb les funcions designades:

PLACA MAKEY MAKEY
Espai: DO

lletra “s”: DO’ 

A l’apartat Terra de la placa Makey Makey és on es connecten els 
2 cables dels braçalets.

També cal comentar que per tal que funcioni el producte,  s’ha de 
connectar el cable USB de la placa a l’ordinador perquè s’emetin 
sons des de l’ordinador

lletra “a”: SI

          : RE

            : MI

            : FA            : SOL            w : LA

           cable USB

TONSTONS
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BRAÇALETS

Material: silicona de platí i alumini

Acabat: gris 

Procés de producció: injecció per motlle de silicona i sublimació 
de tinta

Descripció:  el producte TONS consta de 2 braçalets per tal que 
hi hagi conductivitat al producte i la placa Makey Makey funcioni. 

Cada braçalet té un cable soldat a la part d’alumini i que es 
connecta a la placa.

A la part d’alumini se li aplica per mitjà de la tècnica de 
sublimació per alumini una imatge identificativa de TONS, que es 
mostra al lateral de la pàgina..

Les mides que s’han pres de referència han estat dels braçalets 
i les corretges de rellotges d’infants que s’han consultat de 
diverses pàgines web, però concretament el de la pàgina web 
“The Jewelry Vine“

Referents

Els referents següents van servir per tal d’observar quins 
tancaments eren possibles i més comuns, així com també que la 
silicona està molt present actualment en corretges de rellotges. 

En relació a les mides de braçalets que poden portar els infants 
segons la seva edat, es va definir que per a nens d’entre 3 i 6 
anys les mides més adequade serien mínim 12,7 cm de diàmetre 
i màxim 15,24 cm de diàmetre. Aquestes dues mides són la mí- 
nima i la màxima que es poden tenir amb el braçalet TONS tancat. 

Composició per estampar amb 
la tècnica de sublimació sobre la 

peça d’alumini.

Figura 52. Apple Watch Grey 
Sport Brand.

Figura 54. Original Solid Storm 
Grey/Orange Groove Ring. 

Figura 53. Apple Watch Grey.

Figura 55. Sinwo Personalised Fashion Sports.

Figura 56. Candy Digital Silicone Watch.

TONSTONS
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CARCASSA INFERIOR CARCASSA INFERIOR

Material: polipropilè

Acabat: RAL 9016

Procés de producció: injecció per motlle de plàstic

Descripció: es tracta de la part inferior del producte. És la base 
del producte i, alhora, l’emmagatzematge per a la placa Makey 
Makey, els cables i els cargols, que queden amagats. Consta de:
 - 3 petits orificis al seu exterior (al contorn de la peça) per 
tal que puguin sortir els cables de l’interior còmodament.
 - 3 orificis a la part interior de la carcassa, per tal que es 
cargolin els 3 cargols que subjecten la carcassa superior amb la 
carcassa inferior.
 - 32 forats, en total, a la part interior de la carcassa: 4 al 
voltant de cada forat per a les peces d’alumini, per tal de subjectar 
cadascuna des les peces amb cargols.
 - Una part circular lleugerament esfonsada per tal de 
col·locar-hi les fitxes a sobre.

Detall forat per a cable.

Detall forats per a cargols de subjecció.
TONSTONS
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FITXES FITXES

Material: paper DIN A4 350g

Acabat: paper estucat mate i recobriment laminat

Procés de producció: impressió

Descripció: són 8 fitxes en total, de les quals 4 d’elles mostren  
unes seqüències de sons que són arpegis i es poden tocar amb 
TONS. Les altres 4 fitxes són per a pintar, perquè els alumnes 
puguin proposar les seves seqüències. 

Exemple de fitxa i significat:

Cada color correspon a una nota musical i 
una peça d’alumini d’aquest mateix color.

Colors

Pestanya per tal de saber on 
encaixar-ho al producte.

Lloc d’inici per a començar a tocar 
la seqüència de sons.

Final de la seqüència i 
última nota a tocar.

Línia de seguiment 
de la seqüència

DO

DO’

MI

SOL

Detall de la part on s’encaixa 
la pestanya de la fitxa.

C:22
M: 95
Y: 83
K: 12

C: 73
M: 29
Y: 23
K: 0

C: 22
M: 41
Y: 100
K: 2

C: 67
M: 82
Y: 6
K: 0

C: 16
M: 72
Y: 100
K: 4

C: 93
M: 79
Y: 6
K: 1

C: 65
M: 21
Y: 82
K: 4

C: 37
M: 86
Y: 34
K: 7

TONSTONS
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Arpegi DO-MI-SOL-DO.

Arpegi RE-FA-LA.

Arpegi MI-SOL-SI.

Arpegi FA-LA-DO.

TONSTONS
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Dors de totes les fitxes.

4 fitxes com aquesta. per a pintar.
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PAMFLET EXPLICATIU

Pàgines del pamflet explicatiu.

PAMFLET EXPLICATIU

Es tracta d’un pamflet explicatiu de mides 12x12 cm que consta 
de 7 pàgines mostrant l’equivalència de les notes musicals del 
producte, els grups de sons que es poden triar per a reproduir, 
les fitxes amb les que es pot treballar i el funcionament de TONS.  

Pel grup de sons, es van dissenyar quatre icones amb les que 
s’identifiquessin als instruments que es toca. Gràficament es 
va voler partir de la forma arrodonida que caracteritza aquest 
projecte, i sintetitzar els quatre instruments que es toquen en 
cada grup de sons: pel vent, el saxo; per la percussió (de so 
determinat), el vibràfon; per la corda fregada, el violoncel; per la 
corda percudida, el piano.

Les icones es mostren a la imatge d’abaix i s’explica cadascuna 
d’elles a les següents pàgines. 

Icones dels grups de sons.

TONSTONS
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Vent
L’instrument que es va designar en sons en aquest apartat és el 
saxòfon. Es va treballar amb les dos parts circulars del saxòfon 
(la campana i la part de la llengüeta) i les claus. 

Percussió
L’instrument que es va designar en sons en aquest apartat és el 
vibràfon. Es va treballar amb la part dels tubs de ressonància. 

PAMFLET EXPLICATIU

Desenvolupament de la icona de Vent.

Figura 57. Saxòfon tenor, Adolph Sax. 
Imatge de referència per al desenvolupament 

de la icona de Vent. 

Figura 58. Vibràfon Yamaha YV 1605.
Imatge de referència per al desenvolupament 

de la icona de Percussió. 

Desenvolupament de la icona de Percussió.

Corda percudida
L’instrument que es va designar en sons en aquest apartat és el 
piano. Es va treballar amb la part del teclat.

Corda fregada
L’instrument que es va designar en sons en aquest apartat és el 
violoncel. Es va treballar gràficament la part de les cordes i el 
pont.

Figura 59. Piano. Imatge de referència per al 
desenvolupament de la icona de Corda Percudida. 

Figura 60. Violoncel. Imatge de referència per al 
desenvolupament de la icona de Corda Fregada. 

Desenvolupament de la icona de Corda Percudida.

Desenvolupament de la icona de Corda Fregada.

TONSTONS
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Portada / Pàg. 1 

Pàg. 2 Pàg. 4

Pàg. 3

TONSTONS



117116

Pàg. 5

Pàg. 6

Pàg. 7

Pàg. 8 TONSTONS
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PÀGINA WEB I SONS
Es va idear una pàgina web fictícia per a TONS: www.tons.cat. En 
aquesta web, es podria triar el grup de sons amb el qual es voldria 
treballar. Al clicar cada grup de sons, es redirigirà a l’usuari a un 
projecte realitzat amb Scratch.

S’obrirà un projecte de Scratch amb els 
sons de vent (saxòfon) programats i ja es pot 
començar a treballar aquest grup de sons 
amb el producte TONS.
El link és el següent: https://scratch.mit.edu/
projects/409863195/ 

Si es clica el grup 
de sons de vent

També es pot visualitzar com 
està programat el projecte

TONSTONS
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PÀGINA WEB I SONS
De la mateixa manera, amb els altres 3 grups de sons també 
és el mateix funcionament. S’especifiquen els enllaços de cada 
projecte a continuació, juntament amb les imatges de la pàgina 
web.

Projecte Percussió i programació dels sons amb Scratch.
Link: https://scratch.mit.edu/projects/422058897/ 

Projecte Corda Fregada i programació dels sons amb Scratch.
Link; https://scratch.mit.edu/projects/422058337/ 

TONSTONS
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Projecte Corda Percudida i programació dels sons amb Scratch.
Link: https://scratch.mit.edu/projects/409341305/ 

PÀGINA WEB I SONS
Els sons introduïts als projectes de Scratch es van descarregar 
de la pàgina web www.freesound.org, com a notes soltes. 

Seguidament, es van traslladar a cada un dels projectes d’Scratch 
i se li va designar un control a la placa Makey Makey en relació a 
cada un dels sons. 

Exemple de programació dels sons amb la web 
Scratch, al projecte de Percussió de TONS.

TONSTONS
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Els 4 grups de sons organitzats en projectes a Scratch.

 

Com a imatge gràfica i representativa de TONS s’ha elaborat 
l’emblema que es mostra a la part superior. 

Pel que fa a l’elecció del Naming, es va realitzar amb la voluntat 
de triar una paraula relacionada amb el so, la música i els colors, 
que és el que caracteritza TONS. 

També es va tenir en compte que fos fàcil de pronunciar pels 
infants, i “tons” va aparentar ser una paraula que no crea 
confusions a l’hora de pronunciar-se tant per la seva brevetat 
com pels seus fonemes.

A continuació es mostrarà els referents de la imatge gràfica, els 
esbossos i la presa de decisions fins a l’emblema final. 

NAMING I IMATGE GRÀFICA

Elaboració pròpia Emblema de TONS.

TONSTONS
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REFERENTS
Aquests 8 referents d’imatge gràfica comparteixen entre ells el fet 
de tenir força claredat en les formes i en simplificar gràficament 
tot el conjunt visual, incloent colors, tipografia i formes. 

Per una banda, la tipografia que s’utilitza sol ser sans serif, amb 
formes arrodonides i en negreta.

Cal comentar que resulta curiós el fet de combinar la tipografia 
per anomenar la marca de l’empresa i també incloure-hi un 
símbol que la representi.

Per altra banda, els colors hi tenen molta importància, 
caracteritzen a la marca i li atribueixen un to enèrgic i viu. 

Figura 64 Toydaloo, de Yossi Belkin.

Figura 66 Bobilo, d’Astaform.

Figura 62 Boom, de SPG Marks.

Figura 67 Guga, de Matis Branding.

Figura 63 Kadink, d’Emily Matthews. Figura 65 Kipos, de Pupila.

Figura 68 Storybots, de FocusLab.

Figura 61 Mohawk, Pentagram.

DESENVOLUPAMENT
La imatge gràfica de TONS es volia relacionar estretament amb 
el producte. 

Per una banda, la primera de les característiques en relació al 
producte és que es va escollir la família tipogràfica Rocko, en 
concret la font tipogràfica Rocko UltraBold. Es va triar aquesta 
font tipogràfica ja que a més de ser Sans Serif, les seves formes 
són arrodonides i no té cap terminació en angle recte. De manera 
que, ja que el producte està format per formes arrodonides 
gairebé en la seva totalitat, es va creure molt adient fer aquesta 
elecció.

   
   Rocko
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Per altra banda, també es va voler relacionar amb el material 
d’alumini, i és per això que es va incloure a l’emplenament de la 
paraula TONS un efecte de degradat gris que recorda a alumini i 
amb el qual s’aconsegueix una lleugera sensació de volum. Cal 
mencionar que es va afegir un contorn de 0,5 pts. al voltant. A 
la següent imatge es mostra un detall dels elements que s’han 
comentat.

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 5

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 30

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 70

TONSTONS
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Al voltant de la paraula TONS, es va crear una composició amb 
els colors característics del producte en els seus contorns. Es 
va optar per designar un efecte de difuminat, ja que es creu que 
recorda a quelcom eteri i intangible, com és el so i la música. 

Es va distribuir els contorns en efecte difuminat al voltant i seguint 
un cert ordre que s’observa a la imatge de sota. La intenció era que 
no hi hagués contrast en el pas d’un color a un altre, i d’aquesta 
manera quedés una composició amb diferents colors que fos 
equilibrada. Es va decidir que, entre la composició de colors i la 
paraula “tons”, s’afegiria un cercle amb emplenament blanc per 
aconseguir un emblema que sigui visualment entenedor, senzill i 
que no creï confusions. 

C:22
M: 95
Y: 83
K: 12

C: 73
M: 29
Y: 23
K: 0

C: 22
M: 41
Y: 100
K: 2

C: 67
M: 82
Y: 6
K: 0

C: 16
M: 72
Y: 100
K: 4

C: 93
M: 79
Y: 6
K: 1

C: 65
M: 21
Y: 82
K: 4

C: 37
M: 86
Y: 34
K: 7

Aquí es mostra una proposta de packaging possible per al 
producte, on també s’hi podrien trobar el pamflet explicatiu, les 
fitxes i els braçalets.

El packaging podria ser quadrat de cartró de mides aproximades 
30 x 30 cm i contenir al seu interior una part espumosa per tal 
que no es malmetés el producte. 

PACKAGING

TONSTONS
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SOSTENIBILITAT

TONS
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La sostenibilitat en el disseny del producte es troba principalment 
en que es tracta de components separables i de fàcil desmuntatge. 
D’aquesta manera es poden classificar els materials sense 
problemes i reciclar-los o bé intercanviar-los per noves peces si 
aquestes es malmeten. 

SOSTENIBILITAT

SOSTENIBILITAT
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MATERIAL 
TÈCNIC
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PLÀNOLS

MATERIAL TÈCNIC
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1:4 (mm)

20 / 08 / 2020

Acabats d’alumini a la pàg. 

Producte musical TONSExterior producte. Cotes generals.

RAL 9016 + varis anoditzats Alumini

Polipropilè i alumini.

01

1. Peces d’alumini

2. Carcassa superior

3. Carcassa inferior

1. Peces d’alumini

2. Carcassa superior

3. Carcassa inferior

PARTS
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1. PECES ALUMINI

Perspectiva superior d’una peça d’alumini 
amb cargols de subjecció col·locats.

Perspectiva superior d’una peça d’alumini 
sense cargols.

Perspectiva inferior d’una peça d’alumini 
amb cargols de subjecció col·locats.

Ubicació peces d’alumini.
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1:1 (mm)

20 / 08 / 2020

Acabats s’expliquen a la pàg. 

Producte musical TONSPeces alumini.

Anoditzat en una part de l’alumini.

Alumini.

02

A A’

Secció A - A’
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2. CARCASSA SUPERIOR

Perspectiva superior de la carcassa superior. Perspectiva inferior de la carcassa superior.

Ubicació carcassa superior.
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B

C

B’

C’

Secció B - B’

Secció C - C’

1:2 (mm)

20 / 08 / 2020

-

Producte musical TONS.Carcassa superior.

RAL 9016 

Polipropilè.

03
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3. CARCASSA INFERIOR

Perspectiva superior de la carcassa inferior. Perspectiva inferior de la carcassa inferior.

Ubicació carcassa inferior.
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D

E E’

D’

Secció D - D’

Secció E - E’

1:2 (mm)

20 / 08 / 2020

-

Producte musical TONSCarcassa inferior

RAL 9016

Polipropilè

04
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4. BRAÇALET

Perspectiva superior del braçalet. Perspectiva inferior del braçalet.

Perspectiva braçalet.
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E E’

1:1 (mm)

20 / 08 / 2020

-

Producte musical TONS.Braçalet.

Silicona: RAL 7040.

Silicona de platí i alumini.

05

Secció E - E’
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ESCANDALL DE MATERIALS

1 Carcassa superior

Nom peça

Injecció de plàstic

Sistema de produccióDescripció

RAL 9016

Acabat

Polipropilè copolímer random

Polipropilè copolímer random

Material

1

2 Peça alumini Injecció d’alumini

-

-

M3 x 8 mm

Anoditzats diversos Alumini 8

3 Cargols de subjecció - - - 32

M4 x 20 mm4 Cargols de subjecció - - - 3

Inclou placa i cables5 Makey Makey Classic - - - 1

-6 Braçalet - corretja Injecció de silicona Gris silicona Silicona de platí 2

Peça central7 Braçalet - peça Injecció d’alumini Del propi alumini Alumini 1

-8 Carcassa inferior Injecció de plàstic 1

Quantitat

RAL 9016

Paper 350 g Inclou les 8 fitxes9 Fitxes Impressió 1Estucat mate 
i laminat

Paper 150 g-10 Pamflet Impressió 1Estucat mate

Cartró-11 Packaging Impressió i tall làser 1Impressió tintes

PRESSUPOST

S’ha calculat un pressupost aproximat del cost del prototip del 
producte TONS, però caldria estudiar les ofertes en funció del 
nombre d’unitats a produir el producte final. 

Els components marcats en color gris s’haurien de produir a partir 
de motlles. Els motlles també s’haurien d’incloure al pressupost, 
quan es calculés per a produir-lo com a producte final. 

També caldria estudiar el percentatge de reproductivitat que el 
producte podria tenir i en relació a la seva comercialització.

1 Carcassa superior

Nom peça Preu aproximatDescripció

1 Per 5000 ut.: 24,70 €/unitat

Per 5000 ut.: 49,20 €/unitat

5,44 €/ 32 cargols

2,13 €/ 3 cargols

49,90 € *

50 € **

6,15 €

19,45 €

3,72 €

3,50 €

20 €

* S’hauria de contemplar descompte per escoles que ofereix 
Makey Makey segons la quantitat de productes que es compri.

** S’ha tingut en compte que un kit de 900 gr. de silicona de 
platí suau i translúcida PlatSil Gel costa 28 €.

2 Peça alumini

-

-

M3 x 8 mm

8

3 Cargols de subjecció 32

M4 x 20 mm4 Cargols de subjecció 3

Inclou placa i cables5 Makey Makey Classic 1

-6 Braçalet - corretja 2

Peça central7 Braçalet - peça 1

-8 Carcassa inferior 1

Quantitat

Inclou les 8 fitxes9 Fitxes 1

-10 Pamflet 1

-11 Packaging 1

MATERIAL TÈCNICMATERIAL TÈCNIC
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 Aquí es mostra algunes empreses o potencials que 
podrien estar interessades en vendre el producte, ja que oferten 
productes infantils semblants i/o amb un component tecnològic. 
També s’han inclòs estudis de disseny. 

GAUZAK - Estudi de disseny a Barcelona

Minimento (http://www.minimento.com)

Eureka Kids (https://www.eurekakids.es)

10 | COMERCIALITZACIÓ 
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 Aquí es mostra breument una part del procediment 
seguit i els canvis i les modificacions realitzades durant la fase de 
disseny. Són alguns dels esbossos o proves que es van realitzar. 
Cal comentar que no s’ha inclòs cap peu de foto ni referenciat 
cap imatge, ja que totes elles, en aquest apartat, són d’elaboració 
pròpia.

ESBOSSOS DEL PRODUCTE

11 | PROCÉS
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Intentant buscar una homogeneïtat entre les 
3 parts, la taula de direcció/composició ha 
canviat respecte l’últim esbós.

En lloc de ser un tipus de pissarra on s’hi 
dibuixa o escriu, podria ser un taulell que: 

- Es col·loca en posició vertical i pot quedar 
recolzat en una paret o penjat a la pissarra 
(amb algun mecanisme que hauria de 
definir), depenent de si es fa servir a P3, P4 o 
P5.

- Una graella de forats sobre els quals es 
poden afegir unes peces

Falta encara decidir totes les formes geomètriques de 
les peces, la taula de sons i sobretot la taula de per-
cussió. Els colors tampoc són definitius, però estic rec-
ollint de diferents objectes infantils per ja tancar-los.

Aquesta idea del concepte pot tenir més sentit si les tres 
taules compleixen una mateixa estètica i es basen en 
formes, colors i materials molt semblants.

PROPOSTA

Mantenir que el producte siguin 3 peces, 
però donar-li més relació entre les 3 parts.

Taula de composició i direcció Taula de sons Taula de percussió

Cada peça tindria relació amb una part de 
la taula de sons i de la taula de percussió. 

Per exemple, si el color taronja és la nota 
DO, al col·locar la peça taronja a la taula 
de composició l’infant faria que la cançó 
comencés amb aquesta nota.

Podrien mesurar 80 cm de diàmetre 
tenint en compte les mides de les taules 
de Parvulari i l’espai lliure al terra de les 
aules.

Podria mesurar 90 cm d’altura tenint 
en compte les altures dels nens.

PRODUCTE

Proves dels 8 mòduls

SENSACIONS

VISTA - Colors

Associar a cada objecte i a cada so un color diferent.

PROCÉSPROCÉS
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ESBOSSOS DE LA IMATGE GRÀFICA

Símbol
Es va creure adient començar a dissenyar la imatge gràfica 
a partir de treballar en l’àmbit gràfic la forma del producte 
simplificada. 

Es va provar de composar el símbol a través de circumferències 
amb diversos gruixos: de 0,25 a 5 pts.

0,25 pt 0,5 pt

0,75 pt 1 pt 2 pt

3 pt 4 pt 5 pt

0,25 pt 0,5 pt 0,75 pt

1 pt 2 pt 3 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

4 pt 5 pt

Es va provar els diferents 
gruixos de les circumferències 
i emplenament de color 
segons equilibri amb la 
circumferència gran.

L’emplenament es va provar 
en tons negres i grisos. Es 
va voler optar per aquests 
tons neutres, ja que es volia 
apreciar de manera sintètica 
el pes que podia tenir el color 
en aquesta composició.

PROCÉSPROCÉS
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Tipografia
Es van plantejar dues possibles famílies tipogràfiques per a 
l’emblema, Moon i Rocko. 

Amb l’UltraBold de Rocko, es va provar amb diferents colors i 
amb un efecte difuminat, al repetir la mateixa paraula, tot i que 
es va descartar ja que visualment no era entenedor.

TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS

TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS

TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS

TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS
TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS TONS

MOON

Light

Bold

ROCKO

Regular

Bold

UltraBold

Es va incloure la composició de circumferències, representativa 
del producte, a la paraula TONS, concretament a la lletra “o”. 
Es va treballar diverses maneres de mostrar-la, amb una 
circumferència general que unís totes les altres, sense la 
circumferència gran, analitzant els espais que hi havia entre 
lletra i lletra i intentant compensar la composició completa per 
tal que quedés harmònica.

PROCÉSPROCÉS



175174

Amb l’UltraBold de Rocko, es va provar amb diferents colors i 
amb un efecte difuminat, al repetir la mateixa paraula, tot i que 
es va descartar ja que visualment no era entenedor.

Es va provar l’emblema amb diversos fons, tot treballant amb 
cercles de colors i fons grisos clar i fosc. També es va provar 
l’emblema amb el símbol de colors.

PROCÉSPROCÉS
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Una vegada finalitzat el projecte, convindria comentar diversos 
aspectes en relació als objectius marcats des del començament, 
possibles millores i línies futures que se’n podrien esdevenir. 

Pel que fa als objectius plantejats des del principi en la fase 
d’investigació, cal dir que aquests han hagut de ser adaptats a 
mida que es coneixia totes les possibilitats que apareixien. Però 
pel que fa al resultat final, es pot dir que s’han aconseguit els 
objectius fixats i ha quedat un projecte complet. 

Ara bé, a mode general, personalment penso que és un projecte 
força ambiciós i el ventall d’opcions que es presentaven i que es 
valoraven eren d’una complexitat bastant elevada. També que al 
abordar tant disseny de producte com gràfic, el treball ha estat 
important.

A la vegada, però, tota la investigació, els esbossos, canvis 
i modificacions, possibles propostes de disseny, estudi 
d’antecedents i referents, han permès tenir una visió molt oberta 
al veure les sinergies entre els àmbits del disseny, l’educació i la 
tecnologia. En aquest punt, i també en relació al projecte TONS, 
és on resulta molt interessant que es pugui seguir avançant en 
aquest camp d’estudi.
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