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0. PERQUÈ ÉS IMPORTANT ESTUDIAR AQUEST FENÒMEN? 

 

El so és una de les formes de comunicació més importants per a el éssers 

vius perquè  constitueix una de les primeres formes de coneixement de 

l’entorn.  

Una de les primeres habilitats que adquireix un bebè es reconèixer la veu 

de  la seua mare. 

 

1. IDEES CLAU SOBRE EL TEMA 

 
QUÈ ÉS EL SO? 

 

El so és una de les formes de comunicació més importants per als éssers vius. 

Una de les primeres habilitats que adquireix un nounat és reconèixer la veu de la 

sa mare. 

 

- Els sons poden ser alts o baixos, forts o suaus. 

- El so pot detectar-se mitjançant instruments apropiats, entre els quals hi ha 
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l'oïda humana. 

- El so es propaga en totes les direccions. 

- El so pot reflectir-se des d'una superfície contra la qual xoca. 

- El so viatja per l'espai i pot mesurar-se el temps que tarda a fer-ho. 

- El so viatja a través de sòlids, líquids i gasos. 

- El so es produeix per la vibració en un material. 

 

 

2. ESTUDIEM LES IDEES PRÈVIES DELS XIQUETS 

 

Per descobrir les idees que tenen els xiquets sobre el so se suggereixen les 

següents activitats inicials: 

 

a. Utilitzar instruments en la classe 

- Arreplegar diversos objectes que facen soroll i ficar-los en una caixa gran. - - - 

Animar els xiquets a endevinar que hi ha en la caixa. Traure els objectes un a un 

i deixar que els toquen. 

- Aleshores preguntar-los: 

De què està fet l'instrument? 

Com creieu que es fa el so? 

Com sabeu que està produint so? 

Podeu dividir els sons en grups? 

Qui fa el so més fort i el més suau? 

Podríeu fer que el so fóra més fort o més suau? 

 

b. Escoltar sons 

 

- Demanar als xiquets que dibuixen el so que senten a classe o en el pati. Poden 

fer-ho després d'un passeig per a escoltar els sons de l'entorn. 

Aleshores preguntar-los: Com creus que es fa el so? Com sents el so? 

Els xiquets potser inclouran en els dibuixos alguna indicació que el so viatja. Es 

pot demanar que aclarisquen aquesta idea demanant-los que responguen a la 

pregunta: Com creus que succeeix aquest viatge? 
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c. Escoltar l’eco 

 

Descobrir què entenen els xiquets per “eco” preguntant-los: 

Quan has sentit un eco? 

Com es produeix l’eco? 

Pots dibuixar com notes que hi ha eco? 

Pot dibuixar el que succeeix amb el so? 

 

IDEES QUE SOLEN MOSTRAR 

 

- Sobre com es produeix el so:  

Els xiquets diuen que s'ha produït un so però sense explicar com ha ocorregut. 

No noten el moviment que es produeix. 

Els xiquets expliquen que es produeix el so perquè han colpejat o sacsejat 

l'objecte. 

Els xiquets descriuen les característiques de l'objecte, per exemple, identifiquen 

la importància del metall en la producció de so. 

“El tambor sona, si colpeges el tambor, aleshores fa un so fort” 

- Com se senten els sons: 

Els xiquets diuen que per a sentir el so és important estar escoltant. 

De vegades dibuixen grans orelles per a fer veure que estan escoltant i una línia 

que va de l'objecte a l’orella per a indicar que el so viatja fins a aquesta. 

Els xiquets solen suggerir que el so arriba si no hi ha res en el seu camí que li ho 

evite. 

De vegades creuen que només viatja a una persona. 

- Sobre l’eco: 

La majoria dels xiquets poden indicar on es produeixen ecos: coves, túnels, 

habitacions buides. 

No poden explicar com es produeix.  
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3. OBJECTIUS. QUINES IDEES PODEN ADQUIRIR ELS ALUMNES? 

 

Els objectius que ens proposarem dependran de les idees prèvies dels xiquets. 

Per ordre de dificultat es proposen tres nivells: 

 

Nivell 1: 

- Descriure i discriminar sons. 

- Descobrir que sentim les coses quan el so entra en l’orella. 

- Produir sons.  

 

Nivell 2: 

- Descriure com els objectes produeixen diferents sons 

- Descobrir com els sons es van apagant a mesura que ens allunyem de la font. 

- Analitzar les característiques del millor so que han produït. 

 

Nivell 3: 

- Notar que alguna cosa ha de vibrar si volem que es produïsca el so. 

- Predir el que ocorre perquè es produïsca el so 

- Analitzar l’eco. 
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4. MAPA CONCEPTUAL 
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5. SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS 

 

1a SEQÜÈNCIA: COM PODEM CREAR SONS? 

 

Objectiu: Comprendre que el so pot produir-se amb gran varietat 

d'instruments. 

DESENVOUPAMENT. 

 

1. El nostre cos produeix so? 

Animem els xiquets a produir sons amb totes les parts del seu cos.  

Podem seguir un ordre: amb les mans, amb els peus, amb el nas, amb la boca... 

Preguntes per a animar a analitzar els sons: 

- Com has fet aquest so? 

- Has notat que alguna cosa es moga quan has fet el so? 

 

2. Se senten sons durant un passeig? 

Les idees dels xiquets poden desenvolupar-se mitjançant un passeig al voltant 

del col·legi. 

Poden gravar els sons que senten. 

Per animar-los a escoltar atentament se'ls formulen preguntes del tipus: 

- Què sents al pati? 

- Què sents al camp d'esports? 

- Què sents a la secretaria? 

- Què sents a la cuina? 

- Quins sons trobes a la classe? 

- Pots sentir el so que fa un ocell? 

-  Algú més pot sentir aquest so? 

- Pots dibuixar els sons que sents? 

- Alguns sons se senten en diversos llocs? 

 

Els demanem que analitzen quins sons se senten en un lloc. Fem un panell de 

llocs i sons.  
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Escoltem els sons gravats i discutim què o qui fa aquest so. 

 

 

 

3. Quins sons se senten en ta casa? 

Demanem que escriguen amb ajuda dels pares, els sons que se senten en sa 

casa.  

Posem en comú les experiències. 

 

4. Saps crear un instrument sonor? 

Oferim diferents materials i els demanem que facen un instrument que sone a: 

Pluja 

Un cavall  

Un ocellet 

El mar 

El vent 

Una granota 
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2a SEQÜÈNCIA: QUÈ ES NECESSITA PERQUÈ ES PRODUÏSCA SO? 

 

OBJECTIU: Comprendre que el so es produeix mitjançant vibració d'un 

material i que ha de propagar-se en un mitjà. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. Com s'aconsegueix el so en instruments diferents? 

Demanem que toquen instruments de percussió, de corda i de vent. Els xiquets 

han d'assenyalar en quins es produeix el so colpejant, en quins fregant, i en 

quins bufant. 

 

2. Què notes en tocar un instrument que produeix so? 

Demanem que toquen els instruments i noten alguna cosa que els arriba als dits. 

Demanem que noten aquesta mateixa sensació en tocar-se la gola quan estan 

parlant. 

Demanem que subjecten un moll entre dos i que el moguen estrenyent en un 

dels extrems. Se'ls indica que aquest moviment és una vibració. 

 

3. Viatja el so per l'aire? 

 

Amb el moll anterior es demana als xiquets que observen com un pols en un 

extrem del moll arriba després d'un temps a l'altre extrem. 

Utilitzem un altaveu i a una distància col·loquem un ciri. Fem que sone una 

música per l'altaveu i demanem als xiquets que noten la vibració en la membrana 

de l'altaveu i vegen que aquesta pertorbació arriba a la flama del ciri una mica 

més tard produint oscil·lació o fins i tot que s’apague. 
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3a SEQÜÈNCIA: POT SENTIR-SE UN SO EN DIFERENTS LLOCS? 

 

OBJECTIU: Comprendre que el so es propaga en totes les direccions. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. Podem sentir el so des de diferents habitacions? 

Demanem a tres xiquets que se situen en tres llocs diferents dins de l'aula. 

Emetem un so equidistant d'ells i els demanem que ens diguen si han sentit el 

so. 

Igualment ho fem amb un xiquet al passadís, un altre, en una classe a la dreta i 

un altre en la classe a l'esquerra.  

A casa poden contestar a preguntes com: 

- Com saps que està sonant el timbre de la porta de ta casa? 

- On estàs quan sona el timbre de la porta? 

- Pots sentir el timbre des de diferents parts de ta casa? 

- Altres persones en altres habitacions poden també sentir el timbre? 

 

Adonar-se que tots, en diferents llocs, sentim la campana del rellotge de la plaça, 

la campana de l'església o el timbre del canvi d'hora del col·legi. 

 

 

2. El so sona sempre igual a tot arreu? 

Demanem que noten la diferència d'intensitat de so que percebem si estem prop 

de la font o lluny, a diferents distàncies. 

 

 

 

 

 



ATrompeta, UA, 2014 Página 10 
 

 

 

 

4a SEQÜÈNCIA: EL SO VIATJA PER AIRE, AIGUA I TERRA? 

OBJECTIU: Descobrir que els sons viatgen pels tres mitjans. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. Podem sentir sons a través de sòlids? 

Demanem que els xiquets paren l’orella en una porta i intenten sentir un so a 

través d'aquesta. També en la taula o en la paret. Al final d'una barra de ferro, en 

el sòl de la classe. 

 

2. Podem sentir sons a través de l'aigua? 

Amb l’ajuda d'algun documental descobrim com alguns animals senten a través 

de l'aigua (balenes). 

 

3. Podem sentir a través de l'aire? 

És el més evident. Prèviament haurien de saber que hi ha alguna cosa en 

l'ambient al nostre voltant, una sèrie de gasos que anomenem aire. 

 

4. Podem sentir si no hi ha res entre la font de so i nosaltres? 

No podem experimentar la falta de so d'una campana ficada en un recipient al 

qual se li ha fet el buit; però sí que podem visualitzar un documental amb 

l'experiència. 
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5a SEQÜÈNCIA: TOTS ELS SONS SONEN IGUAL? 

 

OBJECTIU: Analitzar els diferents sons del nostre entorn. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. T'agrada crear ritmes per a acompanyar un poema o una cançó? 

En equip, demanem que inventen ritmes per a acompanyar un poema i que els 

presenten als companys. 

 

2. Eres capaç de descobrir com s'han produït els sons que sentim? 

Comparem i classifiquem sons 

Demanem que classifiquen els sons per la manera com ho han aconseguit. 

Sons fets colpejant 

Sons fets bufant 

Sons fets agitant 

 

Demanem que classifiquen sons pel tipus de so 

Sons forts 

Sons suaus 

 

3. Com podem canviar els sons? 

Demanem que pensen com poden fer que el so d’un instrument sone més alt o 

més baix. 

Preguntes per a animar a experimentar: 

- Pots fer aquest so més fort o més suau? 

- Què succeeix si utilitzes una goma elàstica diferent? 

- Emet so encara que tu no ho sentes? 

 

Demanem que analitzen quin so nou han produït i quins canvis han hagut de fer 

en l’instrument per a aconseguir-ho. 
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4. Juguem a endevinar sons? 

Un xiquet selecciona un instrument i emet so amb aquest sense que els altres 

vegen quin ha utilitzat. Els altres xiquets han d'endevinar quin instrument era. 

Preguntes per a ajudar a pensar: 

- Què has notat en aquest so? 

- És alt o baix? 

- Com creus que ha fet el so? 

- Què creus que hi ha dins de l'instrument? 

 

Podem fer-los sentir diferents sons que hem gravat, com aigua corrents, una 

conversa, l'aspiradora, la batedora, la tele. 

Preguntes que poden ajudar a endevinar: 

- Quins sons sents? 

- Quins sons són fàcils de descobrir? 

- Quins sons són difícils d'endevinar? 

- Com has pogut sentir aquest so? 

 

5. Quins sons atrauen la nostra atenció? 

Demanem als xiquets que ens indiquen sons que s'utilitzen per a atraure la 

nostra atenció. 

Entre altres podem oferir dibuixos de: 

Un cotxe de bombers 

Una ambulància 

El telèfon 

La campana de l'església 

El timbre del col·legi 

El timbre de casa 

 

Es tracta que relacionen aquests sons amb l'objecte que els produeix i la funció 

que exerceixen. 
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6. Quins sons m'agraden i quins em desagraden? 

Oferim diferents dibuixos de sons fets al nostre voltant: un ou fregit, ocellets, 

perforadora, un bebè plorant. 

Demanem que facen un collage  amb sons que els agraden i sons que no els 

agraden. 

Demanem que investiguen sobre els sons que agraden o no agraden al col·legi. 

Preguntes per a ajudar a analitzar gustos: 

- Quins sons et fan sentir content? 

- Quins sons et fan sentir enfadat? 

- Què fa la gent per a parar un so que no li agrada? 

 

Els xiquets poden presentar les conclusions als altres amb l’ajuda d'una taula en 

la qual es veu el dibuix del so i el nombre de persones a les quals els agrada i 

disgusta. 

 

7. Quins sons produeixen els animals? 

En la granja, en el parc, sentim els sons dels animals i els imitem. 

Mitjançant jocs digitals escoltem els sons i classifiquem els animals pel seu so 

fort o suau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATrompeta, UA, 2014 Página 14 
 

 

 

 

 

6a SEQÜÈNCIA: QUÈ TENIM DINS DE L'ORELLA? 

OBJECTIU: Comprendre que el so arriba a nosaltres perquè tenim un 

aparell especial captador del so, l'oïda. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. Quina relació hi ha entre la forma de l'orella i el so? 

- Demanem als xiquets que arrepleguen dibuixos d'animals i comparen les 

orelles que tenen. 

Preguntes per a ajudar en la investigació: 

- Tots els animals tenen la mateixa forma d'orelles i la mateixa grandària? 

- Tots els animals tenen les orelles en el mateix lloc? 

- De quina manera les orelles ajuden els animals? 

Poden elaborar un mural en equip, de manera que cada xiquet hi incorpore un 

animal. La discussió en assemblea servirà per a veure la relació entre grandària 

d'orelles i so. 

 

2. Què hi ha dins de l'orella? 

Investiguem sobre el camí que porta el so des de l'exterior fins al cervell amb 

l’ajuda de documentació digital. 

Elaborem un cartell amb un dibuix de les parts de l'oïda. 

Manipulem i muntem un model de l’oïda  

 

3. Què ocorre als xiquets que no poden sentir? 

Estudiem els diferents problemes que podria tenir un xiquet que no puga sentir.  

Preguntes per a estimular la discussió: 

- Pots entendre la televisió quan llevem el so? 

- Com ens poden dir les coses si no sentim bé? 

Podem llegir una història que explique el dia a dia d'un xiquet amb dificultats 

d'audició. 
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Observem algun aparell per a sords. 

Podem demanar que alguna persona sorda ens explique el llenguatge de signes. 

7a SEQÜÈNCIA: QUÈ ÉS L’ECO? 

OBJECTIU: Descobrir que el so pot reflectir-se i produir l'efecte conegut 

com a “eco”. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. En quins llocs del col·legi se sent una veu que torna? 

Busquem zones del col·legi on es puga sentir la reflexió del so. 

Discutim en quins llocs han notat l’eco. 

Dibuixem el recorregut del so en anada i tornada. 

Dibuixem aquests llocs o mostrem diferents dibuixos de situacions. 

 

Preguntem: 

- Què tenen d'especial els llocs on sents l’eco? 

- Què creus que produeix l’eco? 

- L’eco sona igual que el so que has fet? 

- Què creus que li succeeix al so? 

- Com torna el so a tu? 
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AVALUACIÓ 

 

Com ja hem indicat, les activitats proposades suposen una progressió en la 

comprensió del fenomen del so que probablement s'aconsegueix als 7 anys. 

Tenint en compte les idees prèvies, podem programar activitats que estiguen un 

pas per davant i no aquelles que impliquen coneixements i comprensió massa 

elevats. 

 

Avaluació d'habilitats científiques: 

 

Podem assenyalar tres nivells de progrés: 

Nivell 1.Fer observacions sobre les coses que produeixen so i els tipus de so, 

mitjançant la discussió en assemblea i dibuixant-ho. 

Nivell 2. Suggerir com comparar diferents sons. Gravant-los, usant instruments 

musicals, etc. 

Nivell 3. Fer una predicció sobre què creuen que passarà amb el so si canvien 

alguna cosa i arreplegar dades que en proven la predicció. Han de canviar 

alguna cosa en l'instrument, predir què passarà amb el so i prendre nota del que 

ha passat per a comparar-ho. 

 

Avaluació de conceptes 

 

Podem assenyalar tres nivells de progrés en la comprensió de què és i com es 

produeix el so: 

Nivell 1. Identificar un bon nombre de sons del seu entorn i reconèixer la font 

d'on procedeixen. 

Nivell 2. Reconèixer les diferències entre sons i la relació que tenen amb les 

diferents fonts. Saber que el so viatja des de la font i se sent quan entra en 

l'oïda. 

Nivell 3. Saber que el so es produeix quan un objecte vibra. Intentar explicar que 

uns sons són més alts que uns altres depenent de la font i de la posició on 
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estiguem, és a dir, reconèixer que el so viatja a través de diferents materials. 
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