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Aquesta activitat, que fa confluir música i matemàtiques, consisteix fer geometria a través de 
la dansa.  
 
Competències 
 
Les dimensions de les competències que es treballen són les següents:  
 

- Dimensió competència matemàtiques: representació i connexions. 
- Dimensions competència música: escoltar i interpretar.  

 
Aspectes clau 
 

- Matemàtiques: quadrat, costats d’un quadrat, costats paral·lels, vèrtexs,  diagonals. 
- Música: puntejos de dansa, figures de dansa (disposició), fraseig, estructura, pulsació.   

 
Descripció de l’activitat  
 

1. Presentem aquesta dansa de la Patum de Berga. Per ballar-la normalment ho fem en 

forma de quadrats de 4 persones. De totes maneres, ara provarem de fer-ho amb un 

quadrat de 16. Anem a veure com podem crear-lo. 

2. Quin és el resultat? Quins problemes tenim? Com podem trobar solucions? És 

realment un quadrat perfecte (amb área i tot) o només el perímetre? 

3. Amb el quadrat “buit” de 16 persones (5 per banda), aprendrem a ballar la dansa 

proposada.  

4. Escoltem la música. Què heu notat d’aquesta música? Quantes parts hi sentiu? [cal 

notar el canvi de tempo/mètrica entre les dues parts].  

5. Explicació de la dansa: 

a. Cal explicitar que cada quadrat té dues parelles de línies paral·leles (2 paral·leles i 

2 paral·leles). A la primera parella de paral·leles els direm A i a la segona B. I que 

té 4 vèrtexs que formen part cada un de dos costats del quadrat.  

b. Durant la primera frase (8 compassos) les paral·leles A avancen fins a trobar-se al 

mig (4 compassos) i retornen al lloc sense girar-se (4 compassos més). Els vèrtexs 

es queden immòbils o els podem fer giravoltar lentament sobre si mateixos. 

c. Durant la segona frase, són les paral·leles B les qui fan aquest mateix moviment. 

d. A les següents 2 frases es tornen a repetir els moviments b i c. 

e. Al canvi de mètrica (2a part), entren en joc els vèrtex. Després de parlar sobre què 

és una diagonal, ens imaginem les 2 diagonals del quadrat. A una li direm 

Diagonal 1 i a l’altra Diagonal 2. 

f. Durant la primera frase de la segona part, els vèrtex de la Diagonal 1 

s’intercanvien el lloc mesurant bé que el seu recorregut duri el mateix que la frase 

musical. Per altra banda, la norma és que els 2 vèrtex no poden deixar de mirar-

se, per tant, quan es troben al mig han de girar alhora i fer la resta del recorregut 

marxa enrere. 

g. A la següent frase, fan el mateix moviment els vèrtex de la Diagonal 2. 



h. A les darreres frases de la dansa, els vèrtex fan molinet amb el company de la 

paral·lela A, primer amb la mà dreta i després amb l’esquerra. I, després els 

vèrtexs fan molinet amb el company de la paral·lela B, primer amb la mà dreta i 

després amb l’esquerra.  

 
 
Variants 

 
Variant 1: Els passos de la dansa (punt 4) es poden modificar així, depenent del grau 
d’expertesa, es pot decidir si els volem ensenyar el pas ternari (pas de ball pla creuat) i el binari 
(galop) o farem només moviments simples seguint la pulsació de compàs.  
 
Variant 2:   En funció del nombre d’alumnes podem modificar la dansa i la figura geomètrica. Si 
la forma és de rectangle, podem anomenar els costats llarg i curt. Cosa que pot ajudar a 
entendre-la als nens de cicle inicial.  
 
 
 


