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"Sons, colors i lletres" és un projecte interdisciplinari en el qual es desenvolupen conjunta-
ment continguts de les següents àrees: Música, Llengua Catalana i Educació Visual i Plàstica. 
En aquest projecte l’alumnat ha de crear un conte, ha de fer-ne una representació pictòrica 
i, finalment, ha d’elaborar un relat radiofònic. El relat radiofònic es realitza mitjançant un 
programa d’edició d’àudio que permet enregistrar la veu de l’alumnat i combinar-la amb 
música i sons ambientals.

Per tal de dur a terme el projecte "Sons, colors i lletres" es van seguir els següents passos:

1 - Es van unir a l’aula dos grups de 3r d'ESO, l'un cursava una matèria optativa de Llengua 

Catalana, mentre que l’altre feia l'optativa de Música.

2 - Els alumnes van rebre un dossier on es guiaven els passos que havien de seguir per tal 

de realitzar les diverses activitats i se’ls va agrupar per parelles. 

3 - Després d’engrescar l’alumnat i explicar-li els objectius de la tasca, es van dur a terme un 

parell de sessions a l’aula d’informàtica. Durant aquestes dues sessions els alumnes van 

aprendre a emprar les principals eines de l'Audacity, un programa editor d’àudio que permet 

enregistrar sons, manipular-los, així com combinar-los.

       Un alumne combina diverses pistes 

d'àudio i crea un relat radiofònic
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4 - Durant les tres sessions posteriors cada alumne va fer un relat breu i una il lustració que l’evoqués. Això es va fer mitjançant el següent procés: 

 4.1 - Primerament es va realitzar un treball analític sobre contes de la literatura universal. Bàsicament consistia a donar unes instruccions bàsi-

ques de com fer un relat curt (175 paraules mínim), exemplificades amb relats extrets de la xarxa web, i amb l’objectiu que el relat, a més d’un contin-

gut coherent, tingués una àmplia gamma de sons a treballar mitjançant l’Audacity.

 4.2 - Posteriorment, seguint les pautes del professorat i prenent com a referent els paradigmes treballats, cada alumne va crear un relat.

 4.3 - A mesura que els alumnes acabaven els seus relats es va procedir al seu enregistrament. Cada parella va seleccionar un dels dos relats dels 

quals disposava i va llegir-lo mentre era gravada. Durant la realització de l’enregistrament, es van donar eines perquè l’alumnat usés la veu d’una 

forma correcta durant la lectura, és a dir, es va treballar la dicció, l’entonació, la respiració...

 4.4 - Després d’acabar els relats, els alumnes van crear una il lustració representativa d’aquests. Es va deixar llibertat perquè cada alumne usés 

la tècnica o l’estil pictòric que volgués: collage, dibuix abstracte, dibuix figuratiu...

       Conte d'un alumne

Relat d'un alumne
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       Amb precisió

       Relat d'un alumne, la seva representació pictòrica i el dossier
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5 - Les dues últimes sessions es van dur a terme a 

l'aula d'Informàtica, durant les quals l'alumnat va 

realitzar les següents tasques:

 5.1 - Cada parella va cercar sons a Internet que 

es poguessin emprar per ambientar el relat radio-

fònic. L'objectiu que es perseguia era que si a la re-

dacció de l'alumne es mencionava, posem per cas 

"(...) va començar a ploure (...)", que en la versió ra-

diofònica del relat aquesta oració anés acompan-

yada del so de la pluja. L’alumnat va obtenir diver-

sos sons mitjançant el banc de sons i imatges del 

INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educati-

vas y de Formación del Profesorado).  Cal dir que 

els professors també van facilitar als alumnes di-

versos sons, així com músiques que acompanyes-

sin l’acció que es narrava.

 5.2 - Un cop cada parella havia recopilat els sons 

que necessitava per ambientar el seu relat radiofò-

nic, es va procedir a combinar-los, mitjançant 

l’Audacity, amb el relat enregistrat per cada parella.

 5.3 - Durant l’última sessió d’aquest projecte es 

van escoltar els relats creats per cada grup i els 

alumnes van dur a terme una reflexió escrita del 

projecte realitzat. 

Una alumna enregistra
 el seu relat mentre el llegeix
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Amb atenció

Amb delicadesa

Les Valoracions de l’experiència:

Els resultats de l’experiència foren força enriquidors tant per l’alumnat com per als docents que la van dur a terme. D’una banda, l’alumnat va 

poder reflexionar sobre els diversos llenguatges que existeixen per expressar una mateixa idea artística, així com va treballar i/o descobrir recur-

sos lingüístics, pictòrics, musicals, informàtics i vocals. D’altra banda, el caràcter lúdic del projecte va crear una complicitat alumne-professor que 

creiem que va impulsar positivament llur aprenentatge i la seva creativitat.
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