
  

 
  

 
 

 

RECUPERACIÓ  

Treball de Síntesi 1r ESO 2017  

 
Alumnes per recuperar el TS de 1r d’ESO 2016-17* 
 
Dossier/memòria d’un instrument + l’instrument + un article periodístic d’una notícia musical 
de La Cerdanya. Entrega a la franja de l’OPTATIVA de l’1 de setembre de 2017. 
 
1rC: Josep Anton, Maria Olive, Marta Bofill. 
1rD: Raúl Moreno. 
1rE: Albert Atance, Nathaly Uchuari, Bill Ongey. 
1rF: Ivan Dias, Sergi Castillo, Iker Sánchez. 
1rA: Lisandro Cabo, Paul Escoll, Dayna Zapata, Bruno Larrondo, Joel Meneces. 
1rB: Bruno Batista. 
 
*Hem de recordar que amb la LOMCE si no acaben recuperant aquesta nota, quan arribin a 
quart els continuarà computant com a suspesa... 
 



  

 
INTRODUCCIÓ 12 de juny  (presentació en aquest enllaç del prezi) 
http://prezi.com/cgmkcloyc4n2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 

1. Què és el Treball de síntesi? RECUPERACIÓ 
● És un treball que es fa en grup i permet dur a la pràctica coneixements               

adquirits al llarg del curs, sumant els aprenentatges de les diferents matèries. 
● Es recupera a l’estiu de forma individual fent la part no aportada del treball de               

manera equitativa i sense exposició/presentació/melodia. 
 

2. Com es fa un Treball de síntesi? 
○ Heu de treballar amb la màxima autonomia: buscant les fonts d’informació. 
○ Cal que aneu redactant la memòria del treball. 

 
3. De què va aquest any el Treball de síntesi? 

El Treball de síntesi d’aquest any és el CERDANYA’S GOT TALENT INS PERE             
BORRELL, en format projecte. Sereu reporters musicals (fer una notícia musical), fareu de             
dissenyadors i constructors d’UN INSTRUMENT MUSICAL a escollir de les famílies           
següents: 

- Corda 

- Percussió (determinat) 

- Percussió (indeterminat) 

- Vent 

Les condicions són les següents: 

- Per a la construcció de cada instrument haureu de seguir les tres fases del procés               

tecnològic (Projecte/Construcció/Avaluació). 

- Els materials que podeu utilitzar han de complir: que siguin reutilitzats, que pugui ser              

construïts amb eines senzilles que pugueu portar de casa vostra. 

L’estructura del Treball de síntesi serà la següent:

 

http://prezi.com/cgmkcloyc4n2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


  

 

Dins la fase de PROJECTE, heu de cercar informació d’algun espectacle relacionat amb la              

música per a redactar una notícia musical de La Cerdanya. 

En la fase de CONSTRUCCIÓ, primer recordareu els tallers amb en Pep Lizandra, vídeos              

del youtube d’en Xavi Lozano i els tallers d’en Xavi Rodriguez i en José Martinez. Després                

haureu d’elaborar un pla de treball per a la construcció de l’instrument. 

I en la fase d’AVALUACIÓ, haureu de confeccionar una memòria, que haureu d’anar             

redactant al llarg de tot el projecte seguint el guió de la memòria que us hem donat.  

 

4. Objectius generals del Treball de síntesi 
L’alumne ha de ser capaç de: 

● Interpretar correctament les orientacions del professorat. 
● Mostrar les seves habilitats per construir l’instrument. 
● Coordinar amb bon criteri la planificació de les activitats. 
● Desenvolupar una recerca autònoma d’informació quan calgui. 
● Reflexionar sobre els continguts assimilats al llarg del curs. 

 
5. Avaluació de la recuperació del PROJECTE 
- Memòria, Procés de construcció i notícia musical 70% 
- Producte final l'INSTRUMENT 30% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 
Notícia! 
 

Jugareu a ser reporters de la Cerdanya i        
teniu un GRAN REPTE: formeu part d’una       
revista musical internacional i el vostre      
cap us ha encarregat redactar un      
ARTICLE o una NOTÍCIA periodística     
sobre les opcions i activitats musicals que       
hi ha a la Cerdanya. 
 
 

 
Aquestes són les INDICACIONS per a redactar una notícia: 

1. Quan s’escriu un ARTICLE o NOTÍCIA, s’ha de donar resposta a les següents             
preguntes:  

                  1.Què? 
                  2. Qui? 
                  3. Com? 
                  4. Quan? 
                  5. Per què?  
                  6. On? 
 
2. Recordeu que heu d’afegir alguna IMATGE INFORMATIVA-COMUNICATIVA. 
3. El format de redacció ha de ser com el d’un DIARI i ha d’incloure: un TÍTOL, una FOTO,                   
el NOM DE L’AUTOR del text, i el TEXT s’ha d’escriure en COLUMNES. Com la revista és                  
internacional, heu d’incloure un resum en altra llengua. Podeu triar entre: castellà,            
anglès i francès. 
4. Recordeu que la notícia ha d’estar ben redactada: sense faltes d’ortografia i amb una               
explicació coherent i ordenada de la informació. 
5. Heu de presentar-la en format A4 junt amb la memòria del treball. 
6. Teniu unes imatges d’exemple. 

     
 
 



  

 

POTS RECORDAR ELS TALLERS... 

Tallers i dinàmiques sobre com construir instruments musicals amb objectes 
reutilitzats o reciclats! 

 
Durant aquests tallers, cal parar molta atenció, participar-hi i prendre apunts 
sobre el procés de construcció de l'instrument ja que haureu d’omplir el pla de 
treball. No us perdeu cap detall. 
 
 

· Cada alumne  ha de dur: 
- Got o pot de plàstic ben net, 1 cada alumne (de iogurt per exemple) 

 
· Cada grup ha de dur: 

- Llaunes de refresc buides per grup, també ben netes. 
- Tisores 
- Obre llaunes 

   
· Cada grup ha de portar: 

 -       Escuradents rodons (capsa) 
-       Tisores 
-       1 paquet d’arròs 
-       1 cartró gran o cartolina (pot ser una caixa de cartró del contenidor de paper o 

altre...) 
-       Revistes de colors o pintures (per decorar) 
-       Cola i cola blanca (...que enganxi més que la de barra) 

  
· Cada persona del grup ha de portar: 

 -       20-25 xapes (d’ampolla) per persona 
-       Branca o pal (d’un pam de llarg i si és en forma d’ Y -tiraxines- , millor)   
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Disseny i construcció 

de l’instrument musical 
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(exemples i indicacions MEMÒRIA, del disseny i construcció d’1 instrument 
musical). 
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1.FASE PROJECTE 

 

1.1 Descripció del projecte 

Esteu a l'inici del procés tecnològic i en aquest apartat heu d’explicar quina és la               

necessitat, objectiu o requeriment que se us planteja i sota quines condicions.  

 

1.2 Investigació 

És el moment de la investigació. Es tracta d'esbrinar quins instruments s’han construït fins al               

moment sota les condicions plantejades o veure instruments que us serveixin d’inspiració            

per fer un disseny propi. 

 

Podreu treure part de la informació de la visita que fareu dilluns i de la xerrada/taller que us                  

vindran a fer dimarts. També podeu cercar informació per Internet, en algun llibre o demanar               

l'opinió de persones expertes en el tema.  

 

També heu d'investigar sobre les possibilitats o viabilitat de realització dels instruments que             

investigueu i també les possibilitats dels instruments construïts de reproduir notes per poder             

fer una melodia (recordeu que és part de la necessitat o requeriment del vostre projecte). 

  

En aquest apartat heu de deixar constància de les fonts d’informació utilitzades i de la               

documentació relacionada amb la recerca (URL de les webs consultades, títol i autor dels              

llibres...). Cada font d’informació ha d’anar acompanyada d’un petit títol o explicació que faci              

referència al contingut consultat. 

 

1.3 Idees i esbossos. Selecció de les millors solucions (1 instrument) 
Aquí heu d’explicar les idees que aneu tenint (mínim 5 idees), mitjançant esbossos i              

comentaris sobre la viabilitat de cada una de les idees.  

Recordeu que un esbós ens ha de donar una idea clara d’allò que es vol construir i s’hi                  

poden afegir anotacions, comentaris o observacions. 

Haureu d’acabar triant 1 de les idees o propostes i ja podreu passar al següent apartat.                

Heu de justificar el perquè de les tres idees seleccionades i el perquè no heu triat les                 

altres. 

 



  

 

1.4 Disseny final dels instruments seleccionats  
Ja heu triat els 1 instrument que voldreu dissenyar i construir. Dins d’aquest apartat heu               

d’incloure-hi: 

 

● Esbossos definitius: *ESBÓS INSTRUMENT 1  

● Croquis: *CROQUIS INSTRUMENT 1 

● Plànols (Autosketch): *PLÀNOL INSTRUMENT 1  

Recordeu que els croquis i els plànols els heu de fer seguint el sistema de vistes o                 

projeccions que heu treballat durant el curs a Tecnologia (alçat / planta / perfil) i               

que han de ser acotats (mides reals). 

 

 

2. FASE CONSTRUCCIÓ 

 

2.1 Pla de treball 
Un cop teniu els esbossos, croquis i plànols ja només us falta el pla de treball. El pla de                   

treball és una planificació de les operacions que haureu de realitzar per construir els vostres               

instruments. Són les instruccions que haureu de seguir a l’hora de construir.  

 
PLA DE TREBALL 

 
PROJECTE: Instrument 1   

Nom: 
Operació 
número 

Descripció  Eines  Materials 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

     

 



  

 
 

2.2 Procés de construcció  
Ha arribat el moment de construir els vostres instruments. Aneu seguint tota la planificació              
que heu fet a cadascun dels plans de treball i feu fotografies de totes les operacions o                 
passos que aneu realitzant.  
 
En aquest apartat heu de mostrar tot el procés constructiu amb les fotografies que heu anat                
fent., i indicant l’operació que mostreu  a cada imatge.  
 
Cal que hi hagi una imatge per cada operació descrita als diferents plans de treball. També                
heu de posar les fotografies de l’instrument acabat. 
 
3.FASE AVALUACIÓ 
Ja heu finalitzat la fase de construcció i ara heu de valorar si els vostres instruments                
responen satisfactòriament a la necessitat i les condicions inicials.  
Per fer aquest avaluació s’analitzen diversos factors: el disseny, el funcionament, l’impacte            
ambiental...En el vostre projecte també haureu d’analitzar la sonoritat dels vostres           
instruments. Tot i que vosaltres no ho haureu de fer, en aquest apartat també es pot                
analitzar el cost del producte.  
 
A banda d'aquesta anàlisi, també heu de comentar amb quines dificultats us heu trobat i               
com les heu anat resolent.  
En el cas que l’objecte construït no satisfaci del tot la necessitat inicial també haureu de                
comentar les possibles modificacions de millora. 
 

Recursos digitals per si s’acaben les idees!  
-  
- ATRAPASONS: uns quants enllaços de webs i d’alguns vídeos de’n Xavi Lozano, 

un personatge-músic que construeix instruments amb gran diversitat d’elements: 
http://xavibufa.com/ 
https://www.youtube.com/channel/UChU6oeYLuNG9Cs7U6dqOaQQ 
https://www.youtube.com/user/Atrapasons 
https://youtu.be/ZrAi3FVYdC0 
https://www.youtube.com/results?search_query=xavi+lozano 
https://www.youtube.com/watch?v=a-z5nTrzu9k 
https://www.youtube.com/watch?v=48OopK6bnK0 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZW2UWu2IWU 

- Landfill Harmonic: La orquesta que surgió de la basura 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqeaBonSPQA 

- my pvc instrument: https://www.youtube.com/watch?v=0D2o8F2MOuI 
- Dynamics de TV3 el xilòfon 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/lexperiment-el-xilofon/video/5634714/ 
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