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INTRODUCCIÓ 

La Geometria es la branca del coneixement que s'ocupa dels objectes o figures i de les seves 

relacions en l'espai, és a dir: distancia, posició, superfície, volum, forma, desplaçament, 

projecció, representació. Per tant podem interpretar la geometria mitjançant el moviment, la 

imatge i la música, aquesta es la intenció de “Geometria” un espectacle participatiu de dansa i 

tecnologia. 

Us proposem una sèrie d’activitats per aprofundir en la relació que te la geometria amb les 

diferents disciplines artístiques: 

1. ARTS PLÀSTIQUES 

2. MOVIMENT  

3. MÚSICA 

4. IMATGE 

 

1. ARTS PLÀSTIQUES 
La geometria es la Matemàtica de l’espai, a través de l’estudi físic i dels objectes, es pot 

accedir a captacions abstractes. El pensament geomètric ha d’avançar cap a l’establiment  
d’ imatges relacions i raonaments. 

La geometria a través de l’art permet explorar com son les construccions geomètriques i donar-

los un altre significat. 

 

Objectius: 

Aprendre conceptes geomètrics a través de la projecció de les creacions plàstiques de 

Kandinsky, Paul Klee i Robert Delounay. 

 Anàlisis plàstic del treball d’aquests autors. 

 1.- Fitxa Tècnica (documentació general de l’obra: Nom de l’obra, autor, estil, cronologia, 

tècnica, suport, localització...) 

 2.- Anàlisi Formal: Descriure el tractament que dona l'artista als elements plàstics ( línia, 

color, llum ) la composició, el ritme i el temps... I que justifiquen que podem enquadrar l’obra 

en un determinat estil.  

3.- Anàlisi Conceptual (Interpretació ):Descripció del tema, i explicació del significat i la funció 

que té l’obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nosaltres també som artistes; Basant-nos en aquesta experiència recrear un autoretrat 

amb construccions geomètriques. 

Materials: Ceres, aquarel·les, pintura plàstica. 

Suport: Paper, cartolina, roba gruixuda. 

La geometria promou: 

 Habilitats visuals. 

 Habilitats de comunicació. 

 Habilitats de dibuix i construcció. 

 Habilitats de raonament. 

 Habilitats d’aplicació o transferència. 

 

 

QUADRES 

 

“Composición VIII” 1923, Kandinsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Balanceo” 1925, Kandinsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Senecio” Paul Klee 1922 

 



 

 

 

 

 

“Castillo y sol” Paul Klee 1928 

 

 

El ritmo, la Alegría de Vivir (Robert Delaunay ) 1912 

 

 

 

 



 

 

2. MOVIMENT 
Partint de les formes bàsiques de la geometria, el punt, la línia, el cercle, el quadrat i el 

triangle, proposem els següents jocs de moviment: 

 

1. Joc de simetria: els alumnes col·locats uns davant dels altres imitaran el moviment 

del que tenen davant com si es tractes d’un mirall. 

 

2. Figures geomètriques: treball de moviment individual, amb parelles, trios o en grups. 

Com representaríeu individualment un punt, una línia, un cercle, un quadrat, i un 

triangle utilitzant diferents parts del cos. 

Com representaríeu les figures geomètriques anteriors aquest cop en parelles. 

I com ho representaríeu en grup.  

Jugueu amb l’espai que no siguin només moviments estàtics, desplaceu-vos per 

l’espai. També podeu treballar les figures en grups a terra. 

 

3. Mesura: treball per parelles, un dels alumnes construeix amb el seu cos una figura 

com si fos una estàtua i l’altre el mesura  

 

4. Espai: treball per parelles, un dels alumnes construeix amb el seu cos una figura com 

si fos una estàtua i l’altre ha d’intentar omplir el espais buits amb altres figures. 

 

5. Marioneta: treball per parelles, es tracta de investigar com fer figures amb el cos 

d’un altre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÚSICA 
La relació entre la música i la geometria és profunda i diversa; l’escriptura musical, entesa 

com a llenguatge, utilitza símbols gràfics basats en figures geomètriques; la representació 

gràfica del so (musical o no) utilitza la geometria plana; la teoria musical utilitza la 

terminologia geomètrica en molts dels seus conceptes (veus paral·leles, veus divergents o 

convergents, conducció simètrica de les veus, translacions, interpolacions, el cicle de 

quintes, les rodes d’acords…). En la construcció dels instruments musicals, és imprescindible 

l’aplicació de conceptes geomètrics i matemàtics (molt pròxims o coincidents amb les 

proporcions àuries) per a que aquests instruments puguin reproduir fidelment l’escala que 

vulguem utilitzar per a poder construir melodies i harmonies. El so en si mateix consisteix 

en una vibració en forma d’ona que s’expandeix per l’espai (l’aire habitualment, malgrat 

també pot ser l’aigua o altres cossos més densos), que al seu torn produeix alteracions en 

tot allò que es troba en el seu recorregut, produint diferents dissenys geomètrics en els 

materials que es troba (amb una gran similitud amb els dissenys fractals); aquestes 

alteracions de la matèria produïda pel so és el que estudia la cimàtica, una part de l’estudi 

físic del so que s’ha desenvolupat especialment en els darrers anys gràcies als avenços 

tecnològics i que potser és la relació més curiosa entre música i geometria. Posem doncs 

alguns exemples d’activitats que podem fer per experimentar aquesta relació. 

 

1. L’ESCRIPTURA MUSICAL 

 

La representació gràfica de l’alçada (alineació), duració (valor rítmic) i posició en el temps 

(compàs) de les notes que podem veure en les partitures musicals, és probablement la 

relació més evident entre música i geometria. La figura geomètrica (o més ben dit l’espai 

geomètric) que facilita la seva representació i comprensió és el pentagrama; cinc línies 

horitzontals paral·leles amb igual distància entre cadascuna d’elles. Si hi afegim les línies 

divisòries de compàs, tindrem ben definit l’espai geomètric on podem “dibuixar” la música i 

afegir la resta de símbols musicals que conformen les partitures. 

 

Exemple d’escriptura musical 

 

 

Pentagrama 

 

Línies divisòries de compàs 

 

Activitat: dibuix d’un pentagrama per part de cadascun dels alumnes i col·locació de 
les línies divisòries de compàs. 



2. LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS PASSATGES MUSICALS 
 

En el desenvolupament d’una escala o melodia, paral·lelament al patró rítmic (duració i 

distribució dels sons en el temps), el que més caracteritza una melodia són els canvis en 

l’entonació de les notes (que en música s’anomenen intervals). Aquests canvis d’entonació, 

depenen de l’alçada (octava i registre  en terminologia musical); això és, de quin tipus 

d’entonació tenen, greu (baixa) o aguda (alta). En la pròpia definició acústica dels sons 

d’una successió  de notes, utilitzem doncs una terminologia que implica conceptes 

geomètrics; l’alçària. Una escala (successió de notes amb unes determinades diferències 

d’entonació entre elles) pot ser ascendent (sons greus o baixos cap a sons més aguts o alts) 

o descendent ( en sentit invers, d’aguts cap a greus). Un altre cop el propi nom (escala) o 

el seu caràcter ascendent o descendent implica un dibuix geomètric. 

 

Podem representar gràficament el desenvolupament d’una melodia o de qualsevol so 

musical mitjançant un sistema de dos eixos imaginaris (X, Y) on X és la duració rítmica de 

cada nota i Y és l’alçada (entonació) de cada nota. 

 

 

Escala major ascendent i descendent de Fa 

Alçada 

 

 

 

 

 

 

Duració rítmica 

Aplicant aquesta idea, amb qualsevol passatge musical obtindrem dissenys geomètrics 

plans; amb un pedal (nota mantinguda), obtindrem una línia recta; amb una melodia a una 

sola veu ascendent i descendent,  obtindrem una línia similar al perfil geomètric d’un 

itinerari sobre el territori en funció del desnivell; amb una melodia harmonitzada 

diatònicament, obtindrem perfils paral·lels; amb una conducció de les veus convergent o 

divergent, perfils de línies que s’entrecreuen i es separen o que es separen 

progressivament... 

 
 
 
 



 
 
 

Més enllà d’aquest apropament purament analític a les melodies musicals, és evident que 

la música ens evoca records i ens desperta tot tipus  de sentiments, però també ens 

convida a l’abstracció i ens suggereix imatges; això es fa molt evident en alguns casos com 

el de Kandinski, al qual la música mitjançant la sinestèsia (alteració perceptiva que permet 

identificar sons amb colors) li va permetre aprofundir en la concepció i realització de 

l’abstracció pictòrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat: audició d’una peça musical a elecció del professor convidant a que cada 
alumne representi gràficament (“dibuixi”) allò que està escoltant. Si és possible pel 
nombre d’alumnes, comentar en grup els resultats fent que l’alumne intenti explicar la 
seva recreació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. LES ONES SONORES 
 

El so es propaga per l’aire (o per qualsevol altre mitjà com l’aigua o els gasos) en forma 

d’ones sonores en funció de la seva longitud (amplitud d’ona) i del seu període (temps 

d’oscil·lació completa). La seva freqüència és la quantitat d’oscil·lacions que produeix per 

segon. El so és doncs, una oscil·lació longitudinal rectilínia (amb una forma geomètrica 

similar al moviment d’una serp) que necessita un mitjà en el que propagar--se (per aquest 

motiu no hi ha so en el buit) i que produeix una vibració en aquest mitjà i en tots els cossos 

que troba al seu pas. Des d’un punt de vista físic, és també una poderosa forma d’energia, i 

això és molt evident en fenòmens com les explosions (ona expansiva). 

 

 

 

Més enllà però de l’aspecte físic--acústic i purament geomètric, l’efecte que les vibracions 

sonores tenen en els cossos són diversos. Poden ser nocius (per la seva intensitat o 

persistència en el temps), com és el cas de la contaminació acústica, però també poden ser 

enormement beneficiosos per a la matèria en general i pel cos humà en particular. 

Les vibracions sonores modifiquen l’estructura interna de la matèria amb la que interactuen 

(com exemple, és interessant veure les investigacions que el Dr. Masaru Emoto ha realitzat 

sobre els canvis que provoquen les vibracions sonores en l’estructura molecular de l’aigua 

https://www.netambulo.com/asi- afecta-la-musica-clasica-o-el-heavy-al-agua/ ); la 

neurociència ha posat de manifest com les vibracions sonores , i la música en particular, 

interactuen amb el funcionament químic del nostre cervell alterant la nostra percepció 

(http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/ 

17830/21242).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netambulo.com/asi-
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/


 

Tot aquest coneixement s’utilitza actualment en disciplines com la musicoteràpia amb fins 

mèdics i terapèutics. Històricament, la humanitat ha conegut i experimentat amb el poder 

de les vibracions sonores, des de Pitàgores (amb les seves investigacions i teories sobre la 

vibració universal), fins a les cultures i religions orientals (budisme, hinduisme, jainisme, 

bramanisme, sijisme, taoisme), que mitjançant la pròpia veu en ressonància interna (“Om”, 

la paraula sagrada per a la meditació), o per mitjà d’objectes amb capacitat per produir 

determinades freqüències (swinging bowls  

http://queeslamusicoterapia.blogspot.com/p/sonoterapia-con-cuencos-tibetanos.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=AH4HZWcM_HU ), han experimentat la meditació i els 

estats alterats de consciència. 

 
 
La forma més bàsica d’experimentar i intuir els efectes de la vibració i la ressonància en el 

cos humà, és utilitzar un diapasó (n’existeixen en el mercat d’afinats en diferents 

freqüències i de diferents tipus), situant-lo en zones especialment sensibles a la vibració 

(articulacions com el genoll són molt idònies o també el crani, a la part superior del cap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapasó medicinal 

 

 

 

Activitat: experimentació dels alumnes amb la vibració del diapasó sobre 
articulacions com el genoll o la part superior del cap. Provar altres zones i 
comentar els seus efectes. 

 

Diapasó musical 

http://www.youtube.com/watch?v=AH4HZWcM_HU


4. INTRODUCCIÓ A LA CIMÀTICA 
 

La cimàtica és una branca de l’acústica (l’estudi dels fenòmens físics del so), que estudia els 

efectes que la vibració i la ressonància tenen sobre la matèria, amb especial atenció als 

dissenys geomètrics que es generen en materials especialment lleugers (sorra, sal, carbonat 

càlcic) o especialment sensibles a les vibracions (aigua, gasos), quan reben les ones sonores 

mitjançant materials especialment conductors d’aquests fenòmens vibratoris com són els 

metalls lleugers (en forma de tubs, recipients per a líquids o plaques planes i uniformes), tot 

i que també poden ser altres materials conductors com el vidre o la fusta. 

Aquest curiós comportament de la matèria ja va ser observat per cultures ancestrals (en la 

interacció entre la vibració dels tambors i les llavors que hi col·locaven a sobre mentre els 

feien sonar), o en els anteriorment comentats bols ressonants de les cultures orientals (en 

omplir-- los amb una petita quantitat d’aigua i fer--los ressonar, l’aigua adquiria dissenys 

geomètrics diferents), i també pels grans pensadors de l’antiguitat (des de Galileu i 

Leonardo da Vinci fins a Hooke i Faraday). 

La sistematització dels estudis en el camp dels fenòmens vibratoris no es va produir fins les 

investigacions del físic, filòsof i músic alemany Ernst Chladni (1756--1827), considerat el 

pare de l’acústica. Fregant l’arquet d’un violí en una placa metàl·lica uniforme amb una 

petita quantitat de grans de sorra en la seva superfície, va obtenir diferents dissenys 

geomètrics corresponents a les diferents freqüències sonores produïdes. 

 

Placa de Chladni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrons o figures de Chladni 



Els estudis de Chladni amb la placa i els patrons van ser l’inici de la posteriorment 

anomenada cimàtica, i són remarcables les aportacions al segle XIX fins a la meitat del XX 

de Margaret Watts--Hughes (inventora de l’Eidophone) i de Mary D. Waller (que va 

aprofundir en l’estudi matemàtic de la simetria dels patrons de Chladni). 

Sobre la base de les observacions de Chladni i les aportacions posteriors, la profunda i 

diversa observació i estudi d’aquest tipus de fenòmens vibratoris per part del físic suís Hans 

Jenny (1904--1972), el van convertir en el pare de la cimàtica (de fet, ell va proposar i 

popularitzar el terme cimàtica). El seu treball amb partícules, diferents tipus de Iluids i 

materials diversos, va revelar formes geomètriques complexes en resposta als fenòmens 

vibratoris. 

Infinat de científics, estudiosos i artistes han investigat després de Jenny la geometria del 

so, però l’impuls que ha portat totes aquestes investigacions a un nivell superior ha estat 

el treball de l’enginyer acústic John Stuart Reid, que va aconseguir crear un instrument 

científic, el Cymascope, que seguint els principis de les observacions de Chladni, però 

amb un control extensiu de més variables, permet convertir sons en figures geomètriques 

complexes, que tenen una similitud fascinant amb les mandales orientals, però també amb 

dissenys propis de la geometria fractal. 

 

Teniu una acurada explicació sobre la cimàtica, 

amb molts  exemples gràfics i vídeos explicatius 

espectaculars en el següent link; 

https://www.hispasonic.com/reportajes/cima

tica-arte-ciencia-ver-geometria-sonido/ 

42435. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hispasonic.com/reportajes/cimatica-arte-ciencia-ver-geometria-sonido/
http://www.hispasonic.com/reportajes/cimatica-arte-ciencia-ver-geometria-sonido/


Potser la manera més senzilla d’observar l’efecte 

de les vibracions sobre la matèria, és 

l’experimentació amb bols ressonants tibetans. Són 

curiosos i fins i tot espectaculars els efectes de 

com interactua l’aigua amb  la vibració d’aquests 

bols. https://www.youtube.com/watch?v=J-

MkZfgEDdM. Actualment, es poden comprar en 

botigues de música on tinguin una bona varietat 

d’instruments acústics o en botigues 

especialitzades en productes tibetans. 

 

 

 

Si disposeu dels mitjans i us animeu a experimentar amb els  patrons de Chladni, 

necessitareu una taula petita metàl·lica, quadrada o rodona, una mica de sorra de 

platja, sal o bicarbonat sòdic, i un arquet de violí o celo. Pressionant lleument sobre 

els cantons de la superfície de la placa metàl·lica, generareu les diferents freqüències 

per a canviar el disseny de les figures. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jCCgXSPkDa4 

 

 

Si voleu experimentar amb  els espectaculars 

dissenys geomètrics del Cymascope, teniu una 

aplicació per a mòbil i tablet (android i IOS). 

https://www.cymascope.com/cyma_research/cym

a_app.html 

 

 

 

 

 

 

 
Activitats: experimentació dels alumnes amb la vibració dels bols tibetans amb 

aigua, amb els patrons de Chladni o amb l’aplicació Cymascope. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J-MkZfgEDdM
http://www.youtube.com/watch?v=J-MkZfgEDdM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jCCgXSPkDa4
https://www.cymascope.com/cyma_research/cyma_app.html
https://www.cymascope.com/cyma_research/cyma_app.html


4. AUDIOVISUAL 
 CONSTRUCCIÓ D’UN CALIDOSCOPI 

Objecte de llums, colors i formes associat comunament a joguines per als nens. El calidoscopi 

és un instrument d'il·lusió òptica la història del qual es remunta als primers egipcis. 

 

Un calidoscopi és un dispositiu construït a partir de tres peces de miralls rectangulars, de les 

mateixes dimensions, que se situen de manera proporcional i permeten albirar projeccions 

il·lusòries multicolor, generades a partir de la reflexió de la llum i el moviment de l'objecte. 

 

De la unió de tres paraules gregues: kalos, que significa bell, eidos, que significa forma, i 

scopeo, que significa observar, el calidoscopi funciona com un instrument per apreciar 

il·lusions aparentment figuratives. 

La història revela que des de l'antiga civilització d'Egipte ja es creaven objectes pensats de 

manera similar a la construcció d'aquests dispositius, però va ser durant l'època victoriana que 

el calidoscopi es va reconèixer com un objecte amb fins recreatius. 

El calidoscopi modern es va inventar el 1816 pel físic i inventor escocès David Brewster, un 

home de gran enginy i la curiositat el va portar a la invenció de diversos descobriments en el 

camp de l'òptica, construint el calidoscopi i perfeccionant l'estereoscopi. 

Com fer un calidoscopi?  

En l'actualitat, molts dels calidoscopis antics es consideren peces d'art causa de l'origen dels 

seus materials i als productors els qui ho van fabricar. 

Molts dels efectes fotogràfics que s'utilitzen en els mòbils i altres mitjans es van inspirar en 

aquest objecte considerat una joguina. 

Com fer un calidoscopi? 

A continuació, el pas a pas per armar el teu propi calidoscopi. 

Necessitareu el següent material: 

 

1) Tub d'aproximadament 20 cm x 5 cm, preferentment de cartró. 

2) Tres retalls de mirall, en forma de rectangle, d'aproximadament 18 cm x 3 cm. (Es poden 

obtenir de dues CD que ja no utilitzes) 

3) Tros de vidre petit o comptes de plàstic de colors. 

4) Dos cercles d'acetat del mateix diàmetre del tub. 

5) Un cercle del mateix diàmetre del tub amb una perforació al centre d'aproximadament 1 

cm, de qualsevol material similar al del tub. 

6) Cola universal o silicona. 

7) Cinta adhesiva de qualsevol tipus. 

8) Paper de colors. 

 

 



 

 

Com fer un calidoscopi?  

 

1) Uneix els tres miralls amb les cares cap al centre per formar un prisma triangular. 

2) En aquesta forma, uneix amb la cinta adhesiva sense ultrapassar les cares. 

3) Introdueix el prisma en el tub i envolta amb qualsevol paper prim fins ajustar-lo i deixar-lo 

fix a l'interior. Ubicar en aquest pas la base del prisma i revisar que coincideixi amb la base 

del tub. 

4) Col·loca un dels cercles d'acetat i enganxa'l a la base del tub a l'extrem on va quedar espai, 

és a dir a l'altre costat d'on vas col·locar primer el prisma. 

5) Sobre la tapa d'acetat es col·loquen les pedres i comptes de colors fins a cobrir tota la 

superfície. 

6) Amb la cola enganxa l'altre cercle d'acetat per segellar la sortida de les pedres. 

7) En la banda oposada del tub enganxa el cercle de cartró amb la perforació en el centre, 

perfora un altre dels cercles d'acetat i col·loca-per dins del tub. 

8) Per finalitzar decora per fora amb el paper de colors o amb els materials que prefereixis. 

 

* És important esmentar que les mesures es poden alterar segons els materials amb què 

expliquis i sobretot la mida del tub aconseguit. 

Quines formes aconsegueixes veure en el calidoscopi?, existeixen o creus que és un truc del 

teu cervell amb els teus ulls? Comentar en grup. 

 

 CONSTRUCCIÓ D’UNES ULLERES DE 3D 

 

MATERIALS: 

- Cartolina o paper d'alt gramatge (superior a 100 g / m2) 

- Paper cel·lofana vermell 

- Paper cel·lofana cian (blau) 

- Cola i tisores 

 

Cóm funciona ?  

La teoria diu que cada color actua com a filtre deixant veure només la imatge amb el parell 

estèreo. En altres paraules , amb el color vermell hauríem de veure la part blava i amb el 

blau només la part vermella ja que el filtre només permet veure la imatge que no és del 

mateix color. 

 

 

 

 



Com ho fem? 

Retallem la plantilla 

 

 
 

 

Tallem la cel·lofana vermella (una mica més gran que el forat al qual va destinada) i la 

peguem a la zona on estava imprès el color vermell i que anirà destinada a l'ull esquerre.

 
 

http://www.experimentosparani%C3%B1os.org/wp-content/uploads/2012/09/Pegando-celofan.png


Tallem la cel·lofana blava i la peguem de la mateixa manera a la zona on hi havia el color 

blau. El color blau va destinat a l'ull dret. 

 

 
 

Seguidament tallem les patilles i les enganxem a les ulleres. 

 

 

 

 

5. CONTACTE 
Roseland Musical 

Sancho Marraco 6 

08004 Barcelona  

silvia@roselandmusical.com 

tel: 639 667 498 

 

mailto:silvia@roselandmusical.com
http://www.experimentosparani%C3%B1os.org/wp-content/uploads/2012/09/Pegando-las-gafas.png

