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Aquesta activitat, que fa confluir música i matemàtiques, consisteix en cantar una cançó, en 
aquest cas Obwisana, amb un acompanyament corporal seguint la pulsació. A partir d’aquí es 
crea un context problemàtico-matemàtic que caldrà resoldre. 
 
La cançó que es proposa, Obwisana, és una cançó de treball provinent de Ghana. La traducció 
aproximada seria “Oh àvia, m’he fet mal als dits amb una pedra”: 
 

 
Competències 
 
Les dimensions de les competències que es treballen són les següents:  
 

- Dimensió competència matemàtiques: resolució de problemes, raonament i prova, i 
connexions. 

- Dimensions competència música: escoltar i interpretar.  
 
Aspectes clau 
 

- Matemàtiques: mínim comú múltiple, resolució de problemes.  
- Música: cançó amb gest, pulsació (accent- pulsació de compàs i temps), música del 

món, fraseig, figura rítmica (blanca).    
 
Descripció de l’activitat  
 

1. S’explica que a Ghana, mentre els homes treballaven durament picant pedra, cantaven 
una cançó. El mestre canta la cançó i mica en mica l’alumnat s’hi va afegint fins que 
tothom ja la sap. És molt important fixar-se que les frases acaben amb una blanca i, 
per tant, que cal allargar la nota durant 2 pulsacions (és a dir, evitar de fer negra i 
silenci). 

2. De tant en tant, els treballadors s’espolsaven la pols de les mans. S’introdueix, doncs, 
el moviment de flexionar un xic els genolls i espolsar-se les mans a les cuixes. Aquest 
moviment l’anem repetint mentre cantem la cançó (fent que la picada caigui a cada 
inici de compàs � seguim la pulsació de compàs).  

3. Una vegada estaven espolsades les mans, els treballadors descansaven un moment i 
posaven l’esquena recta (es fa el moviment de posar-se les mans a la cintura). A 
continuació es canta la cançó fent els dos moviments de forma alternativa (espolsar-se 
al primer temps del compàs i mans a la cintura al segon temps). 

4. Finalment, s’explica que els treballadors es lamentaven de la dura feina que tenien i en 
què sovint acabaven fent-se mal. I ho expressaven posant-se els braços creuats davant 
del pit. S’afegeix, doncs, aquest tercer moviment: es canta la cançó alternant els 3 
moviments sempre seguint la pulsació. 



5. A l’acabar de cantar-ho amb els gestos hem d’adonar-nos que quan acaba la darrera 
blanca de la cançó no estem al 3r moviment (el darrer moviment de la seqüència 
gestual) sinó al 1r. Davant d’això, ens preguntem per què (la cançó té un nombre de 
pulsacions que no és múltiple de 3) i mirem si sempre passaria igual. Així doncs, 
proposem cantar de forma repetida la cançó, tantes vegades com calgui fins que 
coincideixi el final de la melodia amb el de la seqüència gestual. Veurem que ens cal 
cantar 3 vegades la cançó. 

6. Per últim, es torna a cantar 3 vegades la cançó amb els gestos i se’ls fa comptar 
quantes vegades realitzem el gest de posar les mans a la cintura. Es discuteix quantes 
vegades són (molt sovint no hi ha acord). Quan tots ens posem d’acord que són 16 
vegades es pregunta com pot ser si hem cantat 3 vegades la cançó i 16 no és múltiple 
de 3. Cal raonar-ho i buscar la solució: són 16 vegades cada un dels gestos, 16*3=48 i 
48 és múltiple de 3 (gestos) i 16 (pulsacions que té la cançó). De fet, és el mínim comú 
múltiple (mcm) de 16 i 3. 

 
Variants i activitats complementàries 

 
1) Podeu allargar la seqüència (4 gestos, 5 gestos...) per anar veient que sempre la solució 

és el mcm de 16 i el número de gestos escollits. La representació visual o l’ús de 
material manipulatiu també poden ser un bon complement perquè tot l’alumnat ho 
acabi de comprendre. 

2) Alternativament a la proposta amb Obwisana, podeu utilitzar altres cançons i altres 
seqüències de gestos buscant que tinguin un nombre de pulsacions i un nombre de 
gestos que no siguin múltiples entre ells. Per ex. una frase musical de 8 pulsacions i 6 
gestos. En aquest cas, la solució seria fer 3 vegades la cançó (24 pulsacions). 

3) Es pot plantejar un altre dia la relació amb algun problema matemàtic “clàssic” (per 
exemple, un enunciat que explica que s’han de redistribuir productes envasats de 16 
en 16 en producte envasats de 3 en 3 i que, per temes de conservació, no poden 
quedar-ne sense envasar). I per resoldre-ho, a part de poder utilitzar els recursos 
habituals (gràfics, manipulatius), es pot recórrer a l’ús de les frases musicals combinats 
amb els gestos per trobar la solució. 

4) A nivell musical, es pot aprofundir en diversos aspectes com: interpretació de la cançó, 
estructura de dues frases (suspensiva-conclusiva), interpretació de la melodia amb 
instruments de placa (es pot baixar 1 to i estarà en DoM) i un acompanyament amb 
instruments de percussió indeterminada, etc. 


