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Tercera part Valídacíó de la proposta d'intervenció en formació vocal 

En aquesta tercera part de la tes! doctoral es realitza la validado de la 

proposta d'intervendó en formació vocal dissenyada i implementada en les 

aules de la Facultat de Formado del Professorat de la Universitat de 

Barcelona. Aquesta proposta, que es va dur a terme durant els cursos 

académics 2001/02, 2002/03 i 2003/04, va ser dissenyada un cop 

coneguda la inadequadó del camp vocal deis, gairebé ja, mestres en 

Educado Musical, mitjangant una recerca realitzada per EIgstrom (2001 

a: 123-129). 

El primer capítol d'aquesta tercera part (cap. 8) comenga amb una revisió 

deis procediments, de carácter totalment subjectiu, utilitzats fins a 

l'actualitat, en el camp de la música i del seu aprenentatge en avaluar el 

camp vocal i en procedir a realitzar la classificació vocal. En segon lloc, es 

porta a terme una descripdó d'un l'instrument de mesura creat a l'ámbit 

medie -la fonetometria- i actualment utilitzat per a l'avaluadó objectiva 

deis parámetres de la veu. En aquesta ressenya, a mes de descriure 

detalladament l'instrument, el seu fundonament, l'establiment del protocol 

d'análisi i d'altres aspectes inherents a la eina de mesura del camp vocal, 

es detallen les diverses prestacions que la utilització d'aquest nou 

instrument pot aportar al terreny de rensenyament musical. 

El següent capítol (cap. 9) está dedicat a realitzar una descripdó detallada 

de la mostra que ha constituTt el corpus de la recerca. Per aixó, i en primer 

lloc, es presenta el qüestionari que ha estat elaborat per a la obtenció de 

les dades deis informants, amb la finalitat de conéixer diversos aspectes 

rellevants per a la recerca. Després de procedir a la descripció deis 

processos de validado i aplicado de l'esmentat instrument, es presenten 

sistemáticament les dades obtingudes, com a resultat de l'aplicadó del 

disseny, dades que serán espeeialment rellevants per a la interpretado 

conjunta deis resultats de la part experimental. 
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El següent capítol (cap. 10) d'aquesta tercera part está dedicat a la 

descripció detallada de l'acció experimental que s'ha portat a terme, en la 

que es detallen les diferents fases que han constituit la present recerca: 

dues medicions del camp vocal, préviament i posterior a la intervenció 

practicada en formació vocal. En segon lloc, s'exposa el protocol d'análisi 

dissenyat i utilitzat en les esmentades medicions i es fa una descripció del 

procés de la fonetometria aplicada a la totalitat de subjectes que han 

composat la mostra, incloses les incidéncies produídes al llarg d'aquest 

procés experimental iniciat el mes de setembre de l'any 2001, i finalitzat el 

mes de desembre de 2003. Finalment, al capítol 11, en primer lloc es 

presenten els resultats de les medicions practicades i, en segon lloc es 

procedeix a practicar l'análisi i la discussió de les dades obtingudes. 
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Capítol 8 L'avaluació objectiva del camp vocal 

8.-L'AVALUACIÓ OBJECTIVA DEL CAMP VOCAL 

Quan es tracta de mesurar i avaluar els canvis o avengos produits en veu 

cantada, solen aplicar-se sistemes de medició de carácter totalment 

subjectiu. Per exemple, en una entitat coral, sigui de la mena que sigui, el 

director procedeix a classificar les veus deis cantaires i a adscriure-les a 

una determinada corda sense disposar de cap referencia mes que la que li 

proporciona la seva propia oída. De la mateixa manera, els mestres de 

cant i els professors de música en general no recorren a cap tipus de 

prova específica i objectiva que els permet;i conéixer exactament les 

freqüéncies i les intensitats que poden emetre els seus estudiants en els 

diferents moments de la seva carrera, sino que també solen guiar-se 

únicament per la seva óida en classificar els diferents tipus de veus i en 

valorar els avengos i els canvis realitzats en les veus deis seus alumnes. 

Malgrat tot, ja existeixen diferents tipologies d'instruments de medició de 

la veu que, moltes vegades sorgits del camp medie, permeten conéixer 

d'una manera objectiva, i amb una gran exactitud, diferents parámetres 

de la veu humana. D'entre aquests Instruments destaca la fonetometria, 

eina creada per ser utilitzada en les tasques d'análisi i rehabilitado de la 

veu a nivell dínic, que possibilita conéixer gráficament i avaluar 

objectivament l'estat deis diferents parámetres -freqüéncies i intensitats-

que conformen la gamma vocal o camp vocal d'una determinada persona. 

Conseqüentment, seria possible millorar els processos didáctics 

d'ensenyament de la música mitjangant l'ús de la técnica de la 

fonetometria com a eina d'análisi objectiu de la veu. A continuació, farem 

una descripció acurada d'aquest instrument i una exposidó de les 

principáis aplicadons que la fonetometria pot aportar al camp de la música 

i de la seva docénda, tot especificant, segons sigui el cas de cadascun 

deis col-lectius, les diferents prestacions que l'esmentada prova els pot 

aportar. 
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8.1.-La fonetometria: un instrument objectiu d'análisi i avaluado 

de la veu 

La fonetometria consisteix en la medició del volum o nivell de pressió 

sonora en decibeis, tant máxim com mínim, que una persona pot emetre i 

mantenir, al menys durant dos segons, amb un to determinat (Gramming 

en Gamboa et. al., 1996). En conseqüéncia, el fonetograma és la 

representado gráfica de la conducta vocal d'una persona realitzada a 

partir de la medido de dos parámetres objectius i quantificables, la 

intensitat (en dB) i la freqüéncia (en Hz), resultats que es registren en un 

diagrama cartesiá. Concretament, en el programa Phonetogram de Dr. 

Speech Sciencie per a Windows -versió 4.0- de Vger Electronics Inc, en 

l'eix d'abscisses, o eix horitzontal, es representen les freqüéncies recollides 

des deis 32,7 Hz fins ais 2.097 Hz, marge de sons que, expressat en 

termes musicals, compren un total de sis octaves. En l'eix d'ordenades, o 

eix vertical, es representen els nivells de pressió sonora, és a dir les 

intensitats mínima i máxima a qué és possible emetre cadascuna de les 

freqüéndes recollides, i que van des deis 40 dB fins ais 120 dB (veure 

gráfic número 8.1). 

La gráfica que expressa els resultats de la medició está constituida per 

dues corbes, una superior i una altra d'inferior, que indiquen, 

respectiva ment, els nivells de pressió sonora máxims i mínims que és 

capag d'emetre l'informant. Una cop realitzada la medido, i per tal 

d'obtenir el camp vocal complot, només cal ajuntar aqüestes dues corbes. 

En el fonetograma, el límit esquerra del camp vocal correspon a les 

freqüéndes mes greus que la persona a la qué es realitza la medido es 

capag d'entonar, i el límit dret al so mes agut que aquesta pot emetre 

(Gamboa et al.,1996). 
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Gráfic 8.1: fonetograma corresponent a una veu femenina sense cultivar. 
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El fonetograma el fan servir metges otorrinolaringolegs i foniatres, tant en 

veus sanes com en veus patológiques, per avaluar la fundó vocal i 

determinar el camp vocal d'una persona. El carácter gráfic en qué 

s'expressen els resultats d'aquesta prova és de gran utilitat, donat que 

permet conéixer i observar amb una gran exactitud l'evoludó del camp 

vocal d'una persona al llarg d'un determinat període de temps, arribant 

fins i tot a demostrar l'existénda del mes mínim canvi en qualsevol deis 

dos parámetres, tant sigui a nivell de freqüéncies com d'intensitats, o bé 

en ambdós, fet que valorat subjectivament seria totalment imperceptible. 

S.l. l .-Origen i evoiució de la fonetometria 

Aquest instrument, d'engá la seva creado, ha estat designat amb diversos 

noms. El primer nom amb el que es va conéixer, "corba vocal", tal vegada 

fent referencia a l'expressió gráfica del resultat de la prova, fou descrit per 

Calvet l'any 1953. Anys mes tard, en 1972, Komiyama (en Perelló, 1996) 
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va anomenar a aquest procediment d'análisi com a "fonograma", sent ell 

mateix qui, cinc anys mes tard, apunta la possibilitat d'aplicar un 

mecanisme que possibilités inscriure automáticament les corbes en lloc de 

realitzar aquest procediment d'una manera manual. Finalment, en 1977, 

Dejonckére (en Perelló, 1996) li va dir "fonetograma", nom amb el que es 

conelx en l'actualitat. En anglés, i tal com figura en l'instrument 

comercialitzat per la casa KayEl, és conegut per Voice Range Profíle. 

Aquesta técnica de medició va comengar realitzant-se manualment i amb 

l'única ajuda de dos instruments: un piano, o bé un teciat, i un sonómetre. 

Mentre el primer deis instruments, escoilit de manera indistinta entre 

ambdues possibilitats, era el que es feia servir per facilitar les diferents 

freqüéncies -semitó a semitó- que la persona estudiada havia de 

reproduir; el segon instrument, el sonómetre, era l'aparell en el qual es 

podien mesurar les diferents intensitats, mínima i máxima, en que eren 

emeses les diferents freqüéncies o sons. Aquest procediment, que 

manualment era forga lent, augmentava considerablement la seva durada 

si la persona encarregada de realitzar la medició no disposava d'ajuda per 

desenvolupar les diferents tasques que comportava aquesta prova: 

produir primer les diferents freqüéncies, observar després en el sonómetre 

el resultat deis diferents sons emesos, mínim I máxim, i finalment 

registrar-los un per un en el moment de la seva emissió, d'una manera 

manual en un diagrama cartesiá, localitzant la corresponent coordenada 

fins a confeccionar el camp vocal complet de la persona explorada. 

8.1.2.-La fonetometria a l'actualitat 

L'arribada de les noves tecnologies ha simplificat en gran manera el 

mecanisme de producció del fonetograma, tant peí que fa a les tasques de 

realització d'aquesta prova, com peí que respecta al temps invertit en la 

seva realització. Així dones, i peí que fa própiament al mecanisme de la 

prova, en la actualitat tan sois es necessita disposar d'un programa 

informátic especialitzat instal'Iat en un ordinador personal, al que cal 
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incorporar un micrófon. El mateix programa permet produir els sons que 

la persona explorada ha de reproduir i recull la totalitat de las freqüéncies 

i de les seves respectives intensitats expressades al llarg de la medició de 

la persona avaluada, tot registrant-les automáticament en un diagrama 

cartesiá. Aquest programa permet en tot moment observar gráficament en 

el monitor la localització exacta en el diagrama cartesiá de cadascuna de 

les freqüéncies expressades en el moment exacto de la seva emissió i 

sempre acompanyades de la indicado de les mesures; tant de freqüéncia, 

en Hz, com d'intensitat, en dB. 

Peí que fa ais temps de realitzadó d'aquest prova, cal esmentar que la 

incorporado deis mitjans informátics han reduTt considerablement la 

durada de la medido. Així i dones, sempre i quan la persona a que es 

realitza la medició disposi d'una relativa bona oída, el temps que es fa 

sen/ir en la realització de la fonetometria és, aproximadament, d'una 

durada mitjana de trenta minuts, inclosa la informació sobre el 

fundonament de la prova fadlitada préviament a l'inid de la medido, 

aspecte que forma part del protocol d'análisi de la fonetometria (EIgstróm, 

2002: 83). 

8.1.3.-EI protocol d'análisi utilitzat a les fonetometries 

El protocol d'análisi és, sens cap mena de dubte, un deis aspectes del 

procés de la fonetometria imprescindible a teñir en compte per poder 

considerar com a fiables les dades obtingudes al llarg de cada medido. 

Per aquest motiu existeix un protocol d'análisi que cal complir 

rigorosament per a cada medició efectuada i que consta de dos aspectes 

diferents. 

Si tenim en compte l'ordre en el qual es desenvolupen aqüestes parts del 

protocol, el primer d'aquests aspectes és de carácter técnic i per aixó cal 

que la persona encarregada de dur a terme les fonetometries el consideri, 

tant abans d'inidar la medido com en el transcurs de la mateixa. 
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Abans d'iniclar les diferents sessions de medició -i sense informants al 

davant- caldrá dur a terme l'adequadó de l'equip informátic i del seu 

dispositiu d'entrada d'áudio (com ara una taula de méseles, amb els seus 

diferents volums ajustats exactament igual per a cada medició), així com 

també la calibrado, mitjangant el sonómetre, tant de les diferents 

freqüéncies emeses peí programa informátic (i que son presentades ais 

informants com a referencia a imitar, tot cantat) com del soroll de fons de 

la sala (background sound). 

La importancia de la calibrado del background sound inidar cada sessió 

de medidons, a mes de la del propi programa, permet que en realitzar les 

fonetometries no es registri cap so emés pels subjectes ais que es practica 

la medido que tingui una intensitat igual o inferior a les produídes pels 

aparells instahlats en la sala en qué es realitzen les medidons (com, per 

exemple, el soroll produit peí ventilador de l'ordinador, el soroll deis 

fluorescents de la sala etc.) i deis sorolls que provenint de l'exterior 

puguin interferir en les tasques de medido del camp vocal. 

El segon aspecte del protocol d'análisi per a les fonetometries consisteix 

en la transmissió, a les diferents persones explorades, de les instruccions 

básiques del fundonament de la fonetometria, préviament a cada aplicado 

practicada, donat que és una de les causes -tal i com apuntaren Kent i 

Rosembeck (a Fernández González, 1996)- que influeix directament en la 

variado deis resultats d'aquesta prova, juntament amb la motivado i la 

práctica. Les esmentades normes básiques del fundonament de la prova, 

a mes d'una breu pero detallada descripdó del procés de medido que es 

desenvolupará, inddeixen sobre quan i com emetre cada so, sobre quina 

és la postura corporal a adoptar durant la medido i la distánda a mantenir 

entre la boca i el micrófon a llarg de la medició del camp vocal. 
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8.2.-Aportacions de la fonetometria a l'ámbit musical i pedagógic 

Tal i com ja s'ha comentat anteriorment, la fonetometria és una sistema 

de medició del camp vocal que va ser inicialment dissenyat per ser utilitzat 

per metges otorrinolaringólegs i foniatres, com a eina avaluadora i 

diagnóstica de la fundó vocal. Pero, ates que les dades que aporta la 

fonetometria no son únicament valides per a la fundó origináriament 

dissenyada, encabat es presenten, seguint a EIgstróm (2002: 84-85) les 

aportacions mes destacades d'aquest instrument objectiu d'análisi i 

d'avaluadó de la veu peí que fa a l'ámbit de la música i del seu 

ensenyament. Aportadons que es concreten en els cinc aspectes 

següents: 

• Conéixer amb precisió el camp vocal o gamma vocal d'una persona en 

un moment determinat, entenent per aquest tant la totalitat de les 

freqüéncies com el nivell d'intensitat de les esmentades freqüéncies. 

• Valorar objectivament l'evoludó del camp vocal d'una persona, tant 

sigui a nivell de freqüéncies com d'intensitats, comparant els resultats 

deis fonetogrames -efectuats inicialment amb els realitzats 

posteriorment; considerant, de ser el cas, el paper que ha exercit el 

treball vocal realitzat en l'augment del camp vocal. 

• Conéixer les possibilitats i les limitadons vocals d'una determinada veu 

a partir del fonetograma o mapa vocal obtingut i respecte a les 

característiques d'un determinat repertori vocal. 

• Establir la tessitura^ que mes s'adapta a un determinat camp vocal: 

soprano, mezzosoprano, contrait, tenor, baríton o baix, en funció a la 

zona de mes amplitud en l'emissió d'intensitats. 

Tessitura: part de la gamma vocal o camp vocal on la persona que canta -cantant o 
cantaire- es desplaga fácilment i amb la máxima sonoritat (Cobeta, 1996). 
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• Apreciar les notes de pas entre els diferents registres de la veu^ 

representades a nivell gráfic per una osea o aprimament del nivell de la 

intensitat de les corbes o perfils vocals^. 

Gráfic número 8.2: fonetograma corresponent a una veu masculina sense cultivar. 
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^ Registre vocal: Successió homogénia de sons, que van del mes greu al mes agut en 
l'extensió d'una veu, i que son produíts mitjangant un mateix procés mecánic. En la veu 
cantada es parla de tres registres diferents: el de pit per les notes greus, el mitjá o mixte 
per a les notes mitjanes i el de cap per a les notes agudes (Cobeta, 1996). Els punts de 
transició d'un registre a un altre s'anomenen notes de pas. En la veu humana poden 
existir dues menes de notes de pas: el punt de pas inferior, entre la veu de pit i la veu 
mitjana o mixta, i el punt de pas superior, entre la veu mixta i la veu de cap. 

^ En el cas de les veus cultivades, aqüestes osques prácticament no s'aprecien, en canvi 
en les veus sense cultivar (observi's el gráfic número 8.2) es poden apreciar clarament 
uno o dos aprimaments que corresponen a les notes de pas entre els diferents registres 
de la veu (Le Huche i Allali, 1984 b). 
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8.3.-Pr¡ncipals usuaris de les prestacions del fonetograma en el 

camp de la música i de la seva docencia. 

El fonetograma es consolida com a un deis principáis instruments 

objectius d'auténtica avaluado de la veu, que substitueix ais métodes 

d'avaluadó subjectius que fins ara s'han fet servir. En conseqüéncia, es 

recomana espedalment el seu ús tant en aquelles persones que estudien 

o practiquen el cant, tant sigui a nivell professional com d'una manera 

amateur, com a aquelles que utilitzen la veu com a instrument 

d'intervendó didáctica en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la 

música, independentment de la espedalitat de la música que imparteixin. 

A tots ells, aquesta prova els permet conéixer les característiques del seu 

camp vocal i albora comprovar l'adequadó del mateix en fundó a les 

característiques deis diferents tipus d'activitats que han de dur a terme en 

cada cas en concret. 

Específicament, i reladonats directament amb el món de la música i del 

seu ensenyament, es poden diferendar tres cohlectius com a potendals 

usuaris de les prestadons que ofereix l'ús del fonetograma: cantants i 

estudiants de cant, mestres i professors de música i cantaires 

d'agrupadons coráis. Tot seguit s'espedfiquen les principáis prestadons 

que possibilita, en cada cas en concret, l'ús del fonetograma. 

S.B.l.-Cantants i estudiants de cant 

L'ús del fonetograma és espedalment indicat per ais estudiants de cant i 

cantants professionals, sent per a ambdós un instrument de referencia 

obligat. En el cas deis estudiants, aquest instrument els aporta, tant a ells 

com ais seus respectius mestres -les persones responsables de la seva 

formado vocal-, una valorado objectiva encaminada a conéixer l'estat i 

l'evolució que ha experimentat el seu instrument, i albora a avaluar els 

resultats aconseguits mitjangant un determinat tipus de treball vocal. Al 

mateix temps, el mestre de cant disposa d'una altra referencia, a mes a 

mes de la que 11 propordona la seva propia oída, per guiar amb encert el 
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treball vocal que a partir d'aquell moment, i en funció a la situació vocal 

reflectida a la medició objectiva, será necessari desenvolupar. En el cas de 

cantants i estudiants de cant, entre els principáis aspectes que el 

fonetograma els permet observar, destaquem els següents: 

• L'ampliació o la disminució de las freqüéncies de la gamma vocal, 

tant en els aguts com en els greus. 

• L'ampliació del marge dinámic, és a dir de les intensitats a les que 

es produeixen les freqüéncies, tant en pianos cora en fortes. 

• La progressiva desaparició de les zones de pas entre els diferents 

registres. 

8.3.2.-Mestres i professors de música 

Considerant que l'exemple de la veu del professor en cantar influeix 

directament en la musicalitat i en el desenvolupament auditiu del seus 

alumnes (Sanuy, 1994), apuntem com a usuaris d'aquesta medició a tots 

aquells coPlectius de carácter docent que fan servir diáriament la veu com 

a instrument musical per oferir al seu alumnat un exemple de les melodies 

que aquests hauran de cantar o tocar. Integren aquest grup els mestres 

d'educació infantil, els mestres de música de ensenyament primari, els 

professors de música d'ensenyament secundari, els professors d'escoles 

de música i els professors de conservatoris. Tots ells, mitjangant aquesta 

técnica, podran comprovar si la seva gamma o camp vocal s'adapta a la 

del seu alumnat (tot i sent, com en el cas de les veus masculines, una 

octava mes greu) i verificar si disposen d'una gamma vocal suficient, tant 

a nivell de freqüéncies com d'intensitats, per interpretar qualsevol mena 

de melodía. En el cas de no existir una gamma vocal suficient, el 

fonetograma els permet conéixer les zones del camp vocal que, mitjangant 

un treball vocal adient, cal ampliar fíns a aconseguir adaptar-se 

completament a les característiques del repertori que cal interpretar en 

cada cas en concret. 
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8.3.3.-Cantaires d'agrupadons coráis 

En tercer i últim lloc es recomana l'ús del fonetograma a tots els cantaires 

membres d'agrupadons coráis (coráis juvenils, cors de veus femenines, 

cors de veus masculines, cors de veus mixtos i orfeons). En aquest cas, la 

informado fadlitada es considera imprescindible per determinar 

l'adscripdó deis cantaires a una determinada corda de les que composen 

el conjunt vocal. Així mateix, es recomana utilitzar el fonetograma en el 

cas d'aquells cantaires que presenten un camp vocal reduít, peí fet que la 

gráfica -i donada la transparénda en qué s'expressen els seu resultats-

servirá per a mostrar-los la conveniencia d'ampliar aquest camp 

mitjangant un treball vocal adient que, desenvolupant la seva gamma 

vocal en tots els seus aspectes, els permeti disfrutar mes intensament de 

la práctica del cant coral. 
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9.-DESCRIPCIÓ DEL CORPUS 

9.1.-Justificació i composició de la mostra 

La mostra sobre la qué s'ha realitzat la part experimental d'aquesta 

recerca ha estat constituida per diferents grups classe d'estudiants 

pertanyents tots ells a la Facultat de Formaeió del Professorat de la 

Universitat de Barcelona. La mostra está integrada per l'alumnat que 

estava cursant la Diplomatura de Mestre, prindpalment en Tespedalitat 

d'Educaeió Musical, matricuiat en l'assignatura optativa de Técnica de ia 

Veu Cantada. En concret, la mostra está formada per quatre grups 

seneers que cursaven l'esmentada assignatura, en la que s'impartiren 

continguts de formado vocal, durant els cursos académics 2001/02, 

2002/03 i 2003/04 

No obstant, ates el carácter optatiu de l'assignatura que s'ha pres per 

partidpar a la mostra, també han partidpat, tot i que en un nombre molt 

reduít, alguns alumnes de la Facultat pertanyents a les espedalitats 

d'Educadó Infantil, d'Educadó Primaria i d'Educadó Física que van 

demostrar teñir un coneixements mínims de música, básicament d'oída i 

d'entonació, suficients com per poder dur a terme l'esmentada assignatura 

optativa, i trobant-se, per tant, alhora dins els grups seleceionats per 

constituir la mostra. 

A mes d'aquests quatre grups d'estudiants, pertanyents tots ells a la 

formaeió inidal del professorat, també s'ha comptat amb un cinqué grup, i 

amb la intendó de poder contrastar les dades en fundó a diferents 

aspectes que no teñen els grups de la formado inicial, amb un grup 

d'alumnes de formado continuada, pertanyent al postgrau 

d'especialitzadó en Educado Musical impartit el curs 2002/03. 

Així dones, tot seguit anomenen els diferents grups que han constiturt la 

mostra d'aquest estudi: 
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• Assignatura optativa deis estudis de Mestre Técnica de ia veu 

cantada. Curs 2001/02. Torn de matí. 

• Assignatura optativa deis estudis de Mestre Técnica de ia veu 

cantada. Curs 2001/02. Torn de tarda. 

• Assignatura optativa deis estudis de Mestre Técnica de la veu 

cantada. Curs 2002/03. Torn de matí. 

• Assignatura troncal del Postgrau d'Especialització en Educació 

Musical Formació vocal. Curs 2002/2003. 

• Assignatura optativa deis estudis de Mestre Técnica de ia veu 

cantada. Curs 2003/04. Torn de matí. 

Els criteris que han estat establerts per ordenar, tant els grups que han 

constituít la mostra com els integrants que han composat cadascun deis 

diferents grups de la present recerca, han estat básicament dos. El primer 

criteri ha estat un aspecte purament cronológic, és a dir, respectant l'ordre 

en qué es va impartir l'assignatura ais diferents grups classe. Així dones, a 

cadascun deis cinc grups participants en la recerca se li atribuí una lletra 

tot seguint l'ordre alfabétic. Al primer grup al que es va aplicar ia 

intervenció en formació vocal durant el curs 2001/02 se li ha atribuí la 

lletra A i a l'últim grup, corresponent al curs 2003/04, la lletra E. 

El segon criteri per a l'ordenació del grup mostra ha estat, un cop 

ordenats els diferents participants de cada grup i adjudicades les seves 

lletres respectivos, ordenar els diferents informants dins de cada grup 

seguint l'ordre alfabétic deis seus components. Un cop ordenats els 

components de cada grup es procedí a l'assignació d'un número a 

cadascun deis components -iniciat en el número 1-, assignació que ha 

considerat tots els components iniciáis de la recerca per igual, i sense teñir 

en compte aquells alumnes que abandonaren a mig curs l'assignatura o bé 

d'altres que per motius diversos no realitzaren la segona medició del camp 

vocal. 
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D'aquesta manera, amb Testabllment d'aquest dos criteris per a 

l'ordenadó del diferents grups i deis seus integrants va quedar establert 

un únic codi per a identificar cadascun del subjectes o informants 

partidpants en la recerca (com per exemple: A 1, B 5, C 7, D 11, E 20 ....) 

codis que han permés, en tot moment, preservar les dades deis diferents 

informants que voluntáriament han participat en la present recerca. 

COMPOSICIÓ DETALLADA DE LA MOSTRA 

Nom assignat al 

grup 

Denominado originaria del 

grup dasse 

Nombre de 

components 

A Alumnat de l'assignatura optativa 

deis estudis de Mestre Técnica de la 

veu cantada. 

Curs 2001/02. Torn de matí. 

21 

B Alumnat de l'assignatura optativa 

deis estudis de Mestre Técnica de la 

veu cantada. 

Curs 2001/02. Torn de tarda. 

16 

C Alumnat de l'assignatura optativa 

deis estudis de Mestre Técnica de la 

veu cantada. 

Curs 2002/03. Torn de matí 

22 

D Alumnat del curs de Postgrau 

d'Especialitzadó en Educació 

Musical. Curs 2002-2003. 

11 

E Alumnat de l'assignatura optativa 

deis estudis de Mestre Técnica de la 

veu cantada. 

Curs 2003/04. Torn de matí 

21 

Taula 9.1. 
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Nombre d'informants de la mostra pergrup 

• Nombre d'informants de 
la mostra pergrup 

Gráfic 9.1. 

El total d'alumnes participants en la mostra ha estat de 91 persones 

distribuídes en cinc grups de la següent manera: grup A 21 persones, grup 

B 16 persones, grup C 22 persones, grup D 11 persones i grup E 21 

persones. Vegi's la composició detallada de la mostra d'aquesta recerca, 

tot especificada per grups, tal i com es troba en la página anterior. 

9.1.1.-Evolució de la mostra 

En qualsevol recerca de tipus experimental parlar d'evolució de la mostra 

implica referir-se a aquells integrants de la mateixa que han desaparegut 

al llarg de la realització del procés de la recerca. En el cas d'aquesta 

recerca, la "mortaldat" de la mostra está representada per 8 persones, el 

que significa un 8,79 % del total de subjectes participants. Cal dir que en 

aquesta recerca han estat considerats com a mortaldat de la mostra 

aquells informants que, pels diferents motius que tot seguit s'especifiquen 

detalladament, no varen assistir a la realització de la segona de les dues 

fonetometries aplicados. Aquest aspecte no va permetre conéixer els 

canvis efectuats en els seus respectius camps vocals al llarg del 

quadrimestre en qué es porta a terme la intervendó en formado vocal en 

els diferents grups classe. 

Les causes per les quals no es va poder realitzar aquesta segona medició 

del camp vocal a aquest vuit subjectes son diverses. La primera d'elles és 
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que ralumnat en qüestió no es va presentar cap deis dos dies que tenia 

assignat el seu grup classe per realitzar la medició, alegant motius 

diversos. Aqüestes persones son els informants identificats amb els codis 

A 12, D 4 i D 11 i representen un 3,29 % de la mostra. 

La segona causa de mortaldat de la mostra está representada per dues 

persones -informants que han estat identificats amb els codis A 14 i C 20 i 

que representen un 2,19 % de la mostra- que en comengar el curs 

presentaren una patología diagnosticada per un otorrinolaringóleg o 

foniatra. A partir d'aquest moment, i parahlelament a la seva assisténcia 

a la classe de Técnica de la veu cantada, aqüestes dues persones iniciaren 

la seva rehabilitado setmanal a la consulta d'un logopeda, o bé a la classe 

d'un professor de cant, ates que aqüestes necessitaren realitzar una serie 

d'exercicis específics de técnica vocal i adients per resoldre la patología 

que en cadascun deis casos els va estar diagnosticada. A partir del 

moment en qué els informants fan saber del seu diagnóstic mitjangant 

l'informe medie adregat al professor, i fins al final del quadrimestre, 

aquests informants continúen assistint i partidpant de la totalitat de les 

activitats que es duen a terme amb el seu corresponent grup classe on es 

realitza la intervenció vocal, llevat -evidentment- deis exercicis de técnica 

vocal o de la interpretado de cangons i melodies. 

El tercer motiu que constitueix la mortaldat de la present mostra l'integren 

aquella part deis informants -identificats amb els codis A 2, C 11 i D 5, 

que representen un 3,29 % de la mostra- que abandonaren l'assignatura 

o bé que es donaren de baixa al llarg del curs, pero sempre després 

d'haver reaiitzat la primera fonetometria i d'haver respost el qüestionari. El 

fet d'haver abandonat l'assignatura o causat baixa no va permetre 

realitzar la segona medido del seu camp vocal. 
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CAUSES DE LA MORTALDAT DE LA MOSTRA 

Motius Codi deis informants Percentatge 

No assisteixen a ia 

segona medició 

A 12, D 4 i D 11 3,29 % 

Patologies diagnosticades A 14 i C 20 2,19 % 

Abandonaren 

l'assignatura 

A 2, C 11 i D 5 3,29 % 

Total Mortaldat 8,79% 

Taula 9.2. 

La totalitat de les vuit persones que integren la mortaldat de la mostra 

está distribuida de la manera següent: 3 informants (A 2, A 12 i A 14) del 

grup A, 2 informants del grup C (C 11 i C 20) i 3 informants (D4, D5 i 

D l l ) de! grup D. Mentre no hi ha cap mortaldat entre els grups B i E. 

MORTALDAT DE LA MOSTRA DETALLADA PER GRUPS 

Grup Codi deis informants Total informants per 

grup 

A A 2 A 12 A 14 3 

B 0 

C C l l C20 2 

D D4 D5 D l l 3 

E 0 

Taula 9.3. 

9.1.2.-Informants sense medició inicial del camp vocal 

Llevat de la mortaldat de la mostra que acabem de descriure, hi ha 3 

informants de la recerca -identificats amb els codis C 3, C 5 i C 8, i que 

representen un 3,29 % de la mostra- deis que no es disposa de la primera 

medició del camp vocal. Malgrat tot, aquests informants varen participar 
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-des del principi I fins al final- en la intervenció en formació vocal 

practicada. No obstant, i peí fet de no disposar de la primera fonetometria 

practicada no ha estat possible conéixer els canvis sorgits en el camp 

vocal de tres informants com a conseqüéncia de la intervenció en formació 

vocal. 

En el cas deis informants C 5 i C 8 -que representen un 2,19 % de la 

mostra- la manca de la realització de la prova es deu a que els informants 

en qüestió no es van presentar cap deis dos dies que tenia assignat el seu 

grup classe per realitzar la primera de les fonetometries alegant els 

següents motius: estada hospitalaria postquirúrgica i baixa médica. 

Porga diferent és el cas de l'informant, identificat amb els codi C 3 -un 

1,09 % de la mostra-, que tot i assistint a la realització de les dues 

fonetometries no va poder realitzar la primera medició en cap deis dos 

dies assignats per a cada prova. El motiu peí qual no van poder dur a 

terme la medició, en cap deis dos dies assignats per realitzar la primera 

medició, va ser la incapacitat que presenta l'informant en poder emetre els 

sons que en cada moment li eren requerits. No obstant, aquest informant 

va poder realitzar satisfactóriament la segona medició, aspecte que ha 

permés teñir constancia de la situado exacta del seu camp vocal en 

acabar de cursar l'assignatura de Técnica de la veu cantada, peis alumnes 

de formació inicial, o de l'assignatura Formació vocal si es tracta deis 

alumnes de la mostra que pertanyen al curs de postgrau en Educado 

Musical. 

En el cas de les 11 persones -els 8 que pertanyen a la mortaldat de la 

mostra i les 3 persones de les que no es disposa de la seva primera 

fonetometria- que acabem d'exposar, i peí fet de no disposar d'un deis 

dos fonetogrames -i del seu corresponent informe amb l'expressió 

quantitativa de les dades- realitzats a la totalitat de l'alumnat, aqüestes 11 

persones -12,08 %- no han pogut ser considerades en alguns deis 
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aspectes d'aquest estudi, donat que no ens lian permés portar a terme 

l'objectiu principal d'aquesta recerca: conéixer l'existéncia d'una variado 

sorgida en el camp vocal deis diferents informants i derivada del treball 

vocal dirigit a l'aula. Malgrat tot, la resta d'informacions de les que 

disposem d'aquestes persones integrants de la mostra -i especialment peí 

fet de teñir la segona fonetometria- ens han permés valorar d'altres 

aspectes entre els que podem destacar, prindpalment, el grau d'adequadó 

del seu camp vocal respecte a l'entorn escolar. 

En el següent gráfic presentem, tot especificant segons els diferents grups 

participants, la relació d'informants -identificats amb els seus respectius 

codis- deis quals no es disposa de la primera fonetometria. 

INFORMANTS SENSE LA FONETOMETRIA INICIAL 

Grup Codis informants Total informants per grup 

A 0 

B 0 

C C3 C5 C8 3 

D 0 

E 0 

Total informants 3 

Taula 9.4. 

9.1.3.-Nivell d'assisténcia a les sessions de formació vocal 

Ates que el nivell d'assisténcia a les classes en qué s'ha dut a terme la 

intervenció en formació vocal pot teñir una relació directa amb els canvis 

experimentats en alguns deis parámetres del camp vocal deis subjectes 

integrants de la mostra, tot seguit presentem, i expressats en tants per 

cent, els graus d'assisténcia a classe de la totalitat d'integrants de la 

mostra d'aquesta recerca en el que ha estat básicament la fase práctica. 

La fase práctica de l'assignatura ha estat la part dedicada únicament, un 

cop explicades les parts teóriques de la materia i realitzada la primera 
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medició del camp vocal, a la realitzadó d'exercicis posturals, respiratoris i 

técnics vocals i a l'aplicació deis recursos adquirits sobre un repertori vocal 

escolar. 

Com a terme mitjá per a tots els grups partidpants en la recerca s'han 

impartit un total de vint sessions entre la primera i la segona medició 

practicada a la totalitat de la mostra. Aquests percentatges s'expressen, 

en primer lloc d'una manera global i tot seguit espedficant cadascun deis 

diferents integrants deis diferents grups participants en la recerca, els 

quals, des de l'inici de la recerca se'ls ha assignat un codi per tal de 

preservar en tot moment la seva identitat. 

El nivell d'assisténcia, a nivell global, a les sessions de carácter práctic en 

les que s'ha dut a terme la intervenció en formació vocal en els diferents 

grups i expressat en percentatges ha estat el següent: 

NIVELL D'ASSISTÉNCIA A LES SESSIONS DE FORMACIÓ VOCAL 

Grup Percentatge d'assisténcia a les sessions 

de formació vocal 

A 65,23 % 

B 79,06 % 

C 75,22 % 

D 79,54 % 

E 88,33 % 

Taula 9.5. 

Percentatge d'assisténcia a les sessions de formació \A3cal per grups 

100,00%-

50,00% 

0,00% 
Grup ABrup B Grup Grup Grup E 

C D 

Gráfic 9.2. 

• Percentatge d'assisténcia 
a les sessions de 
fomnació vocal per grups 
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A títol individual el nivell d'assisténcia a les esnnentades sessions de 

carácter práctic, tot especificant per grups, ha estat el següent: 

GRUP A: Assisténcies a la intervendó en formado vocal 

Codi deis informants Faltes d'assisténcia Percentatge 

d'assisténcia 

A l 2 90% 

A2 18 10% 

A3 2 90% 

A4 9 55% 

A5 12 40% 

A6 1 95% 

A7 4 80% 

A8 7 65% 

A9 9 55% 

AlO 6 70% 

A l l 5 75% 

A12 8 60% 

A13 5 75% 

A14 2 90% 

A15 3 85% 

A16 3 85% 

A17 6 70% 

A18 4 80% 

A19 0 100% 

A20 3 85% 

A21 3 85% 

Taula 9.6. 

320 



Capítol 9 Descripció del corpus 

GRUP B: Assisténcies a la intervenció en formació vocal 

Codi deis informants Faltes d'assisténcia Percentatge 

d'assisténcia 

B l 2 90% 

B2 2 90% 

B3 6 70% 

B4 3 80% 

B5 1 95% 

B6 8 60% 

B7 6 70% 

B8 2 90% 

B9 7 65% 

BIO 1 95% 

B l l 3 85% 

B12 10 50% 

B13 0 100% 

B14 7 65% 

B15 2 90% 

B16 6 70% 

Taula 9.7. 
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GRUP C: Assisténcies a la intervenció en formaeió vocal 

Codi deis informants Faltes d'assisténcia Percentatge 

d'assisténcia 

C l 4 80% 

C2 2 90% 

C3 5 75% 

C4 8 60% 

C5 7 65% 

C6 1 95% 

C7 0 100% 

C8 6 70% 

C9 5 75% 

CIO 0 100% 

C l l 18 10% 

C12 6 70% 

C13 15 25% 

C14 0 100% 

C15 0 100% 

C16 8 60% 

C17 1 95% 

C18 12 40% 

C19 4 80% 

C20 3 85% 

C21 3 85% 

C22 1 95% 

Taula 9.8. 
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GRUP D: Assisténcies a la intervenció en formació vocal 

Codi deis informants Faltes d'assisténcia Percentatge 

d'assisténcia 

DI 2 90% 

D2 8 60% 

D3 2 90% 

D4 3 85% 

D5 7 65% 

D6 5 75% 

D7 3 85% 

D8 5 75% 

D9 5 75% 

DIO 3 85% 

D l l 2 90% 

Taula 9.9. 
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GRUP E: Assisténcies a la intervenció en formació vocal 

Codi deis informants Faltes d'assisténcia Percentatge 

d'assisténcia 

E l 12 40% 

E2 2 90% 

E3 2 90% 

E4 1 95% 

E5 1 95% 

E6 1 95% 

E7 0 100% 

E8 1 95% 

E9 3 85% 

ElO 5 75% 

E l l 3 85% 

E12 0 100% 

E13 0 100% 

E14 2 90% 

E15 10 50% 

E16 3 85% 

E17 1 95% 

E18 0 100% 

E19 1 95% 

E20 1 95% 

E21 0 100% 

Taula 9.10. 
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9.2.-EI qüestionari aplicat a la mostra: justificació 

Per conéixer algunes de les dades mes rellevants deis integrants de la 

mostra de la present recerca ha estat creat, específicament, un 

qüestionari com a instrument complementan de la part experimental que 

ens ha permés, posteriorment, poder interpretar els resultats de 

l'avaluació de la intervenció practicada en formació vocal a la totalitat deis 

participants en aquesta recerca i establir diverses conclusions. 

A cadascun deis alumnes deis diferents grups participants en aquesta 

recerca se'ls ha aplicat un únic qüestionari en qué es demanava el sexe, 

l'edat, l'especialitat cursada dins la diplomatura de magisteri, a mes 

d'altres aspectes relacionats amb els seus coneixements musicals i els 

seus hábits musicals. Peí que fa al coneixements musicals, es demaná peí 

seu nivell actual d'estudis musicals i per la seva participació com a 

cantaires en cors o en grups de música popular o bé moderna. Per últim, 

es demaná també sobre qüestions relatives al seu estat de salut vocal, així 

com deis hábits practicats de cara a la prevenció de patologies vocals. 

9.2.1.-Característiques del qüestionari 

El qüestionari aplicat a la mostra ha estat integrat per 22 preguntes 

distribuídes en nou apartats diferents que contenen des d'una pregunta 

(com a mínim) fins a quatre (com a máxim) per apartat, i que versen 

sobre els següents nou continguts: sexe, edat, especialitat de la 

diplomatura de magisteri cursada, nivell d'estudis musicals, coneixements 

específics de cant o técnica vocal, participació en grups coráis, participació 

en grups musicals com a cantant o vocalista, patologies vocals 

desenvolupades i hábits de prevenció de trastorns vocals. 

Els diferents ítems del qüestionari han están organitzats en nou apartats 

de la següent manera: 
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ítem 1: Sexe 

ítem 2: Edat 

ítem 3: Especialitat de la diplomatura de magisteri cursada 

ítem 4: Nivell d'estudis musicals 

ítem 5: Coneixements específics de cant o técnica vocal 

ítem 6: Participado en grups coráis 

ítem 7: Participado en grups musicals com a cantant o vocalista 

ítem 8: Patologies vocals desenvolupades 

ítem 9: Hábits de prevenció de trastorns vocals 

La totalitat de les preguntes formulados es divideix en qüestions de 

carácter tancat i d'altres de carácter obert. Catorze de les preguntes 

formulados han estat tancades -les números 1, 3, 4.1., 5.1., 5.3., 6.1., 

6.3., 7.1., 7.3., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2. i 9.3.- amb resposta afirmativa o 

negativa, o bé amb una resposta classificada ^ntre diferents categories de 

respostes. Les vuit preguntes restants, donada la seva naturalesa, han 

estat per forga de carácter obert -les números 2, 4.2., 5.2., 5.4., 6.2., 6.4., 

7.2. i 7.4.- dones son les referides a conéixer l'edat, l'instrument musical 

que toquen, la durada de la seva participado en una activitat musical o la 

durada deis estudis de cant o técnica vocal realitzats. 

9.2.2.-Validació i aplicado del qüestionari 

La validado del qüestionari, instrument que ha estat creat amb l'objectiu 

principal de conéixer les dades del grup mostra, va ser aplicat, préviament 

a la seva utilització definitiva, en una fase experimental, durant el curs 

2000-2201. En aquesta fase previa, el qüestionari s'aplica ais 26 alumnes 

que cursaren l'assignatura obligatoria Técnica i Agrupacions Musicals, 

corresponent a la Diplomatura de Mestre en Educado Musical, 

concretament al grup de tarda, alumnes tots ells de la Facultat de 

Formaeió del Professorat de la Universitat de Barcelona. En concret, el 

grup de persones sobre els que s'aplica de manera experimental 
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Tesmentat qüestionari va ser els mateix grup al que se'ls practica, també 

de manera experimental, una fonetometria del camp vocal. 

Posteriorment a la fase d'aplicació deis qüestionaris, en fase experimental, 

es procedí a recollir les dades obtingudes i s'obrí un període d'análisi, 

reflexió i valorado deis resultats obtinguts, sempre considerant si 

l'instrument dissenyat recollia exactament totes aquelles dades 

necessáries de teñir en compte en una recerca d'aquest tipus. Al final 

d'aquest període, es procedí a modificar alguns aspectes, tant de les 

preguntes com de l'estructura del qüestionari i, finalment, aquest va 

quedar eiaborat de manera definitiva. 

L'apiicadó deis qüestionaris a la totalitat deis integrants que han constituít 

la mostra d'aquesta recerca es porta a terme, d'una manera oral, en el 

transcurs d'una breu entrevista individualitzada, que depenent deis 

diferents informants partidpants va osdi'lar aproximadament- entre 8 i 10 

minuts. L'aplicació del qüestionari es va dur a terme un cop acabada la 

primera medició del camp vocal, en els mesos de setembre i octubre deis 

anys 2001, 2002 i 2003, i segons el calendan adjunt. 

Els qüestionaris s'aplicaren, en tots els casos, al Laboratori de Fonética 

Aplicada de la Universitat de Barcelona a l'inid del quadrimestre en qué els 

integrants de la mostra cursaren l'assignatura de carácter optatiu Técnica 

de ia veu cantada, i en el cas deis alumnes del Postgrau d'Espedalitzadó 

en Educació IMusical, l'assignatura de carácter obligatori, Formació vocai. 

En tot moment es preserva la confidencialitat de les dades deis 

informants, i per aixó s'atorgá, des de l'inici de la recerca un codi a cada 

informant en funció al grup al que pertanyien. 
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CALENDARI D'APLICACIÓ DELS QÜESTIONARIS 

Grup Dates d'aplicació 

A 1 i 3 d'octubre de 2001 

B 1 i 3 d'octubre de 2001 

C 30 de setembre i 2 d'octubre de 2002 

D 1 d'octubre de 2002 

E 29 de setembre i 1 d'octubre de 2003 

Taula 9.11. 

En la següent plana es presenta el qüestionari marc que ha estat aplicat a 

la totalitat de la mostra que ha integrat la present recerca : 
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Figura 9.1 

Codi de rinformant: 

1. - Sexe: • Home • Dona 

2. - Edat: 

3. - Sobre l'especialitat de la diplomatura de magisteri cursada 

3.1. - Quina especialitat de la diplomatura de mestre estás cursant actualment 

a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona? 

• Educació Musical • Educació Infantil 

• Educació Primaria • Educació Especial 

• Educació Física • Llengües Estrangeres 

En cas deis mestres en exercici 

3.2. - Quina especialitat de postgrau estás cursant actualment a la Facultat de 

Formado del Professorat de la Universitat de Barcelona? 

• Postgrau en Educació Musical 

4. - Sobre el nivell d'estudis musicals 

4.1. - Quin és el nivell d'estudis musicals en qué et trobes actualment? 

• Grau elemental de música 

• finalitzat • actualment en curs • abandonat 

• Grau mitjá de música 

• finalitzat • actualment en curs • abandonat 

• Grau superior de música 

• finalitzat • actualment en curs • abandonat 

• D'altres tipus d'estudis musicals 

• Sense estudis musicals específics (únicament els rebuts a l'ensenyament 

obligatori, postobligatori i universitari) 

4.2. - Quin és l'instrument prindpal que estudies o has estudiat? 
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5. - Sobre coneixements de cant o técnica vocal 

5.1. -Estás actualment estudiant cant o técnica vocal? • SÍ • NO 

5.2. - Quants de temps fa que estudies cant o técnica vocal? 

5.3. - Has estudiat cant o técnica vocal amb anterioritat? • SÍ • NO 

5.4. - Durant quant de temps vas estudiar cant o técnica vocal? 

6. - Participado en grups coráis 

6.1. - Estás cantant actualment en una coral, sense considerar la materia de Conjunt 

Coral cursada dins els estudis musicals.? • SÍ • NO 

6.2. - Quant de temps fa que hi cantes? 

6.3. - Has cantat amb anterioritat en coráis, sense considerar la materia de Conjunt 

Coral cursada dins els estudis musicals? • SÍ • NO 

6.4. - Quant de temps vas cantar-hi? 

7. - Participació en grups musicals com a cantant o vocalista 

7.1. -Cantes actualment en un grup de música? • SÍ • NO 

7.2. - Quant de temps fa que hi cantes? 

7.3. - Has cantat amb anterioritat en un grup de música? • SÍ • NO 

7.4. - Quant de temps vas cantar-hi? 

8. - Sobre patologies vocals desenvolupades 

8.1. -Has estat diagnosticat/da d'algun tipus de patología vocal? • SÍ • NO 

8.2. - Has assistit a sessions de rehabilitació vocal? • SÍ • NO 

9. - Sobre habite de prevenció de trastorns vocals 

9.1. - Has anat mal a la consulta d'un otorrinolaringóleg o bé d'un foniatra per tal de 

conéixer l'estat del teu aparell fonatori? • SÍ • NO 

9.2. - Hi vas amb una certa periodicitat per aquest mateix motiu? • SÍ • NO 

9.3. - En el cas d'haver estat afectat/da d'alguna patología vocal, diagnosticada per un 

foniatra o bé per un otorrinolaringóleg; has tornat posteriorment a la consulta d'un 

especialista per conéixer l'evolució del teu aparell fonatori? • SÍ • NO 

Codi de l'informant: 
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9.3.-Característiques de la mostra 

Un cop processades les diferents dades obtingudes mitjangant l'aplicació i 

el posterior buidat deis qüestionaris^ que han estat practicats a la totalitat 

de l'alumnat que ha integrat la mostra, tot seguit s'exposen els resultats 

mes rellevants que d'aquesta se'n deriven: 

a) Sexe 

El sexe de l'alumnat que ha integrat la mostra ha estat majoritáriament 

del genere femení, ates que 74 persones han estat dones -un 81,31 %- i 

17 homes, un 18,68 % de la mostra. Distribuíts per grups, han estat: 

grup A: 20 dones -95,23 %- i 1 home -4,76 %- ; grup B: 12 dones -75 %-

i 4 homes -25 %-; grup C: 15 dones -68,18 %- i 7 homes -31,81 %-; 

grup D: 10 dones -90,90 %- i 1 home -9,09 %-; grup E: 17 dones -80,95 

%- i 4 homes -19,04 %-. 

SEXE DELS COMPONENTS DE LA MOSTRA 

Sexe Nombre Percentatge 

Dones 74 81,31 % 

Homes 17 18,68 % 

Taula 9.12a 

Sexe deis components de la mostra 

100,00% 

50,00% 

0,00% 

.•"¡Ti 'TJS . 

• Dones 

B Homes 

Gráfic 9.3a. 

^ La totalitat deis qüestionaris aplicats a la mostra es troben a l'annex II (volum segon). 
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SEXE DELS COMPONENTS DE LA MOSTRA PER GRUPS 

Grup Sexe Percentatge 

A Dones 20 95,23 % 

Homes 1 4,76 % 

B Dones 12 7 5 % 

Homes 4 2 5 % 

C Dones 15 68,18 % 

Homes 7 31,81 % 

D Dones 10 90,90 % 

Homes 1 9,09 % 

E Dones 17 80,95 % 

Homes 4 19,04 % 

Taula 9.12b 

Sexe deis components de la mostra 

100,00% 

50,00% 

0,00% il • Dones 
m Homes 

Grup Grup Grup Grup Grup Total 
A B C D E grups 

Gráfic 9.3b. 

b) Edat 

L'edat mitjana, en termes globals, deis informants de la mostra és de 

24,13 anys, sent tot especificada segons els diferents grups la següent: 

grup A 21,57 anys, grup B 23,50 anys, grup C 21,31 anys, grup D 40,90 

anys i grup E 21,33 anys. 
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Grup Mitjana d'edat per grups 

A 21,57 anys 

B 23,50 anys 

C 21,31 anys 

D 40,90 anys 

E 21,33 anys 

Taula 9.13. 

Mitjana d'edat de la mostra per grups 

60-f 
40 

a n y s 
0 

60-f 
40 

a n y s 
0 .111. D^]J a s e r i e l 

A G E 
g r u p s 

Gráfic 9.4. 

c) Especialitat de magisteri cursada 

Peí que fa a les diferents especiaiitats de magisteri que han cursat els 91 

integrants de la mostra, tots ells alumnes actuáis de la Facultat de 

Formació del Professorat, han estat les següents: Mestre en Educació 

Musical 73 persones, un 80,21 %; Postgrau en Educació Musical 11 

persones, un 12,08 %, i Mestre en Educació Infantil 5 persones, un 5,49 

%. També hi ha hagut presencia minoritaria d'alumnat d'altres 

especiaiitats de la diplomatura, com ara de Mestre en Educació Primaria 

amb una persona -un 1,09 %- i de Mestre en Educació Física també amb 

una persona, un 1,09 %. De les dues especiaiitats restants de la carrera, 

Mestre en Educació Especial i Mestre en Llengües estrangeres, no hi ha 

participat cap alumne. 
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Peí que fa a les especialitats cursades per la mostra, segons els diferents 

grups participants, ha estat composada per grups de la següent manera: 

el grup A -composat per 21 informants- ha estat integrat per 20 alumnes 

d'Educació musical i 1 alumne d' Educació Infantil. El grup B -composat 

per 16 informants- ha estat format íntegrament per alumnes d'Educació 

musical. El grup C -composat per 22 informants- ha estat integrat per 21 

alumnes d'Educació musical i 1 alumne d' Educació Física. El grup D 

-composat per 11 informants- ha estat integrat per 11 alumnes del 

Postgrau en Educació musical. El grup E -composat per 21 informants- ha 

estat integrat per 16 alumnes d'Educació musical, 4 alumnes d' Educació 

Infantil i 1 alumne d' Educació Primaria. 

COMPOSICIÓ DE LA MOSTRA PER ESPECIALITATS I PER GRUPS 

Especialitat 

cursada 

Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total alumnat 

especialitats 

Educació 

Musical 

20 16 21 16 73 

80,21 % 

Educació 

Infantil 

1 0 0 0 4 5 

5,49 % 

Educació 

Primaria 

0 0 0 0 1 1 

1,09 % 

Educació 

Física 

0 0 1 0 0 1 

1,09 % 

Postgrau 

Educació 

Musical 

11 11 

12,08 % 

Total 

alumnes per 

grup 

Grup A 

21 

Grup B 

16 

Grup C 

22 

Grup D 

11 

Grup E 

21 

Total alumnes 

de la mostra 

91 

Taula 9.14. 
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Composidó de la mostra per espedalitats 

1 0 0 , 0 0 % / 

50,00% ^ • Composidó de la 
mostra per 
espedalitats 

0,00% 
Mus. Inf. Prim. F(s. Post. 

Gráfic 9.5 

d) Nivell d'estudis musicals 

Respecte ais nivells de coneixements musicals de la mostra, entenent que 

tenien en iniciar el quadrimestre en qué van cursar l'assignatura de 

Técnica de ia veu cantada o Formado vocai, -en qué es va dur a terme la 

intervenció en formaeió vocal- 81 persones, el 89,01 % deis participants, 

van manifestar que havien cursat o que estaven cursant estudis específics 

de música, estudis que están distribuits de la següent manera: 

• 34 persones, un 37,36 %, havien cursat o estaven cursant el 

Grau Elemental de Música. 

• 36 persones, un 39,56 %, havien cursat o estaven cursant el 

Grau Mitjá de Música. 

• 2 persones, un 2,19 %, havien cursat o estaven cursant el Grau 

Superior de Música. 

• 9 persones, un 9,89 %, havien cursat o estaven cursant d'altres 

tipus d'estudis musicals. 

D'altra banda, 10 persones -un 10,98,% deis participants en la mostra- no 

havien realitzat cap mena d'estudis musicals d'una manera específica, tot i 

que van rebre els coneixements que hi figuren d'una manera prescriptiva 

en el curriculum musical, tant al llarg deis anys d'escolarització obligatoria, 

com en les matéries amb continguts musicals cursados a la universitat. 
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NIVELL GLOBAL D'ESTUDIS MUSICALS DE LA MOSTRA 

Nivel! Nombre Percentatge Situació 

Grau elemental 34 37,36 % 16 acabat 

14 cursant-lo 

4 abandonat 

Grau mig 36 39,56 % 2 acabat 

27 cursant-lo 

7 abandonat 

Grau superior 2 2,19 % 1 acabat 

1 cursant-lo 

0 abandonat 

Altres estudis 

musicals 

9 9,89 % 

Sense estudis 

musicals específics 

10 10,98 % 

Taula 9.15. 

Nivell d'estudis musicals de la mostra 

[1 Nivell d'estudis musicals de la 
mostra 

Elm. Mig Sup Alt Sense 

Gráfic 9.6. 

El nivell d'estudis musicals de la mostra, especificant segons els diferents 

grups participants, ha estat distribuft de la següent manera: 
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NIVELL D'ESTUDIS MUSICALS DEL GRUP A 

Nivell Nombre Percentatge Situació 

Grau elemental 7 33,33 % 5 acabat 

1 cursant4o 

1 abandonat 

Grau mig 10 47,61 % 1 acabat 

9 cursant-lo 

0 abandonat 

Grau superior 0 0 % 

Altres estudis 

musicals 

1 4,76 % 

Sense estudis 

musicals específics 

3 14,28 % 

Taula 9.16. 

Nivell d'estudis musicals del grup A 

60,00%" 

40,00% 

20,00% 

0,00%-

^ 

i • Ni\«ll d'estudis musicals del 
grup A 

Elem. Mig Sup. Alt Sense 

Gráfic 9.7. 
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NIVELL D'ESTUDIS MUSICALS DEL GRUP B 

Nivell Nombre Percentatge Situació 

Grau elemental 10 62,50 % 4 acabat 

5 cursant-lo 

1 abandonat 

Grau mig 2 12,50 % 0 acabat 

1 cursant-lo 

1 abandonat 

Grau superior 0 0 % 

Altres estudis 

musicals 

3 18,75 % 

Sense estudis 

musicals específics 

1 6,25 % 

Taula 9.17. 

Nivel! d'estudis musicals del grup B 

80,00%^ 
60,00% 
40,00%-
20,00%-

0,00%-

B Nivell d'estudis musicals del 
grup B 

Elem. Mig Sup. Alt. Sense 

Gráfic 9.8. 
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NIVELL D'ESTUDIS MUSICALS DEL GRUP C 

Nivell Nombre Percentatge Situació 

Grau elemental 7 31,81 % 2 acabat 

5 cursant-lo 

0 abandonat 

Grau mig 12 54,54 % 0 acabat 

8 cursant-lo 

4 abandonat 

Grau superior 1 4,54 % 1 cursant-lo 

Altres estudis 

musicals 

2 9,09 % 

Sense estudis 

musicals específics 

0 0 % 

Taula 9.18. 

Nl\«ll d'estudis musicals del grup C 

Alt Sense 

• Nivell d'estudis musicals del 
grupC 

Gráfic 9.9. 
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NIVELL D'ESTUDIS MUSICALS DEL GRUP D 

Nivell Nombre Percentatge Situació 

Grau elemental 4 36,36 % 2 acabat 

1 cursant-lo 

1 abandonat 

Grau mig 0 0 % 

Grau superior 0 0 % 

Altres estudis 

musicals 

3 27,27 % 

Sense estudis 

musicals específics 

4 36,36 % 

Taula 9.19. 

4 0 , 0 0 % / ! 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Nivell d'estudis musicals del grup D 

i" 

Elm. Mig Sup. Alt Sense 

• Nivell d'estudis musicals del 
grup D 

Gráfic 9.10. 
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NIVELL D'ESTUDIS MUSICALS DEL GRUP E 

Nivell Nombre Percentatge Situació 

Grau elemental 6 28,57 % 3 acabat 

2 cursant4o 

1 abandonat 

Grau mig 12 57,14 % 1 acabat 

9 cursant4o 

2 abandonat 

Grau superior 1 4,76 % 1 acabat 

Altres estudis 

musicals 

0 0 % 

Sense estudis 

musicals específics 

2 9,52 % 

Taula 9.20. 

Nivell d'estudis musicals del gmp E 

60,00%-

40,00% 

20,00% 

0,00%-

o Nivell d'estudis musicals del 
grup E 

Elm. Mig Sup Alt Sense 

Gráfíc 9.11. 
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e) Instruments musicals tocats 

76 persones, un 83,51 % de la mostra, han afirmat que toquen -en menor 

o major grau- un o mes instruments musicals, mentre que 15 persones, 

un 16,48 %, no en toquen cap. A les persones que han respost 

afirmativament a la pregunta se'ls ha demanat quin és l'instrument 

principal que toquen, havent estat la resposta: el piano en 36 casos 

-l'instrument mes tocat-, la guitarra en 10 casos, la flauta travessera en 8 

casos, el violí en 6 casos, la flauta de bec en 4 casos, la veu -l'instrument 

mes relacionat amb aquest recerca- en 3 casos (un 3,29 % de la mostra), 

en 2 casos el saxofón, la guitarra moderna i la batería moderna, i en un 

cas la trompeta, la percussió i el baix eléctric. 

INSTRUMENTS MUSICALS TOCATS PELS INTEGRANTS DE LA MOSTRA 

(Ordenats de mes a menys tocats) 

Instrument Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total 

Grups 

Piano 12 5 8 2 9 36 

Guitarra 1 6 1 1 1 10 

Flauta 

travessera 

1 2 1 1 3 8 

Violí 2 2 2 6 

Flauta de béc 1 1 1 1 4 

Cant 1 2 3 

Saxofón 1 1 2 

Guitarra 

moderna 

2 2 

Batería 

moderna 

2 2 

Percussió 1 1 

Trompeta 1 1 

Baix eléctric 1 1 

Taula 9.21. 
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En la taula 9.21. es poden observar els diferents instruments, ordenats de 

mes a menys, que toquen les persones que integren la mostra d'aquesta 

recerca, tot especificant entre els cinc grups participants. D'altra banda, 

15 persones de les participants en la recerca, el que representa un 16,48 

% de la mostra, no toquen cap instrument musical. Aquests persones es 

distribueixen per grups de la següent manera: 4 persones del grup A, 2 

persones del grup B, 1 persona del grup C, 6 persones del grup D i 2 

persones del grup E. 

f ) N i v e l l d ' e s t u d i s d e c a n t 

Peí que fa ais integrants de la mostra, 15 persones del total deis 

informants, el que significa un 16,48 % de la mostra, realitzaven o bé 

havien realitzat específicament estudis de cant o de técnica vocal portats a 

terme d'una manera individual amb un/a professor/a. Sense teñir en 

compte si aquest estudis han estat realitzats simultániament o amb 

anterioritat a la realització de la seva participado a la inten/enció en 

formado vocal, les persones que han cursat estudis de cant o técnica 

vocal -distribuides en els seus respectius grups- son: 

I N F O R M A N T S A M B E S T U D I S E S P E C Í F I C S DE C A N T 

G r u p A B C D E 
Nombre 
d'alumnes 

3 1 5 1 5 

% del grup 14,28 % 6,25 % 22,72 % 9,09 % 23,80 % 
Taula 9.22. 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Informants amb estudis de cant 

i 
K f 

1 n. 
i 1 — 

J 

• Informants amb estudis de 
cant 

Gráfic 9.12. 
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Les persones integrants de la mostra que es trobaven estudiant cant, o 

técnica vocal a nivell individual, anteriorment i paral-lela al 

desenvolupament de la intervenció vocal han estat 8 persones, el que 

representa un 8,79 % del total de la mostra. La distribució d'aquestes 

persones per grups és la següent: 

INFORMANTS QUE ESTAVEN CURSANT ESTUDIS ESPECÍFICS DE CANT 

Grup A B C D E 
Nombre 
d'alumnes 

2 1 2 0 3 

% del grup 9,52 % 6,25 % 9,09 % 0 % 14,28 % 

Taula 9.23. 

Informants que estaxen cursant estudis de cant 

15,00% / 

10,00%-

5,00% 

0.00% 

• Infomiants que estaven 
cursant estudis de cant 

Gráfic 9.13. 

Els que han reaiitzat estudis a nivell individual de cant, o bé de técnica 

vocal, amb anteriorítat a la intervenció en formació vocal que s'ha dut a 

terme a les assignatures Técnica de la veu cantada o Formació vocal, han 

estat 7 persones, el que representa un 7,69 % del total de la mostra. 

Observi's tot seguit la distribució d'aquestes persones dins els seus 

respectius grups: 
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INFORMANTS QUE HAVIEN REALITZAT ESTUDIS ESPECÍFICS DE CANT 

Grup A B C D E 
Nombre 
d'alumnes 

1 0 3 1 2 

% del grup 4,76 % 0 % 13,63 % 9,09 % 9,52 % 

Taula 9.24. 

Informants que havien realitzat estudis de cant 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

• informants que havien 
realitzat estudis de cant 

Gráfic 9.14 

g) Participado en grups coráis 

Peí que fa a rexperiéncia en la participado en cors deis integrants de la 

mostra, llevat de la materia de conjunt coral que l'alumnat que realitzava 

o que havia realitzat estudis de música va haver de cursar obligatóriament 

dins els seu curriculum, 52 persones -un 57,14 % de la mostra- han 

participat cantant en cors. D'aquest total, 25 persones, el que representa 

un 27,47 % del total de la mostra, cantaven en coráis paral-lelament a la 

intervenció practicada en formado vocal, mentre que 27 persones, un 

29,67 %, havien cantat en coráis amb anterioritat a la intervenció en 

formado vocal practicada. Com a contrapartida cal esmentar que les 39 

persones restants, un 42,85 % de la mostra, no havien cantat mal a cap 

coral. 

Experiencia de ia mostra cantat en cors 

60,00% 
40,00% 
20,00% 

0,00% 
Canten en No han 

cors cantat m ai 
en cors 

D Experiencia de la mostra 
cantat en cors 

Gráfic 9.15 
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PARTICIPACIÓ DE LA MOSTRA EN GRUPS CORALS 

Grup A B C D E 
Nombre 
dlnformants 
que 
cantaven 

12 5 2 1 5 

% del grup 57,14 % 31,25 % 9,09 % 9,09 % 23,80 % 

Nombre 
dlnformants 
que van 
cantar amb 
anterioritat 

4 5 7 3 8 

% del grup 19,04 % 31,25 % 31,81 % 27,27 % 38,09 % 

Taula 9.25. 

Participació de la mostra en grups coráis 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

• Informants que cantaven 

B Infomnants que havien cantat 

A B C D E 

Gráfic 9.16. 

h) Participado com a cantants en grups de música 

Pe! que fa a l'experiéncia de la totalitat de persones que han integrat la 

mostra en la participació en grups de música moderna o popular -tot fent 

de cantants del grup o bé de cors en diferents tipologies de grups, com 

ara grups dTiavaneres, de música pop, de música folk, de música rock...-

9 persones, el que representa un 9,89 % de la mostra, han respost haver 

partidpat en alguna d'aquestes formacions, tant de manera simultánia a la 

realització de la intervenció practicada en formació vocal, o bé amb 

anterioritat a la realització d'aquesta. 5 persones, un 5,49 %, participaren 
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simultániament a la realització de la intervenció vocal i d'altres 4 persones, 

un 4,39 %, formaren part amb anterioritat a haver cursat l'assignatura. 

PARTICIPACIÓ DE LA MOSTRA CANTANT EN GRUPS DE MÚSICA 

Grup A B C D E 
Nombre 
dinformants 
que 
cantaven 

2 1 2 0 0 

% del grup 9,52 % 6,25 % 9,09 % 0 % 0 % 
Nombre 
dinformants 
que van 
cantar amb 
anterioritat 

0 0 2 0 2 

% del grup 0 % 0 % 9,09 % 0 % 9,52 % 

Taula 9.26. 

Participació de la mostra cantant en grups de música 

10,00%/t 

5,00% 

0,00% 

• Informants que cantaven 

• Informants que havien cantat 

D 

Gráfic 9.17. 

i) Patologies vocals desenvolupades 

Peí que respecta a les patologies vocals desenvolupades peis integrants de 

la mostra, 11 persones, un 12,08 % de la mostra, van reconéixer que 

havien estat afectes d'algun tipus de patología vocal al llarg de la seva 

vida i que aquesta va estar diagnosticada per un otorrinolaringóleg o per 

un foniatra. Els integrants de la mostra que han reconegut haver patit 

alguna patología vocal, classificats segons els seus respectius grups, son: 
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INFORMANTS AMB PATOLOGIES VOCALS DIAGNOSTICADES 

Grup A B C D E 
Informants 
amb 
patología 
vocal 

2 2 5 1 1 

% del grup 9,52 % 12,50 % 22,72 % 9,09 % 4,76 % 

Taula 9.27. 

Informants diagnostícats de patología vocal 

30,00% 

20,00% 

10,00% D ] n 
A B C D E 

• Informants diagnostícats de 
patología vocal 

Gráfic 9.18. 

En el cas de les persones integrants de la mostra que havien reconegut 

haver patit algún mena de patología vocal al llarg de la seva vida, 8 

persones, el que representa un 72,72 % de les persones amb patología, 

van assistir a la consulta d'un/a logopeda, o bé d'un/a professor/a de cant, 

per tal de realitzar una rehabilitado de la veu posteriorment a haver estat 

diagnostícats com a afectes d'alguna patología vocal. 

AFECTES DE PATOLOGÍA VOCAL QUE HAN REALITZAT REHABILITACIÓ 

Grup A B C D E 
Alumnes 1 2 3 1 1 
% del grup 4,76 % 12,50% 13,63 % 9,09 % 4,76 % 

Taula 9.28. 
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Informants afectes de patologies vocals 

m informants amb patologies 
vocals diagnosticades 

• Informpnts amb patologies 
vocals que han fet 
rehabilitado vocgj 

Gráfic 9.19. 

j) tiábits de prevenció de patologies i d'higiene vocal 

Pe! que fa al hábits de prevenció de patologies i d'higiene vocal deis 

enquestats 21 persones, un 23,07 %.de la niostra, han afirínáj: haver 

anat, per iniciativa propia, algún cop a la consulta d'un otorrinolaringófeg 

o foniatra per tal d'interessar-se per l'estat del seu aparell fonatori. Tant 

sois en el cas de cinc persones, un 5,49 % deis assistents a les consultes, 

aqüestes«s van realitzar amb carácter periódic. 

ASSISTÉNCIA A LA CONSULTA D'UN OTORRINO O FONIAJ^ 

Grup A B C D E 
Nombre 
d'alumnes 

6 3 6 3 3 

% del grup 28,57 % 18,75 % 27,27 % 27,27 % 14,28 % 

Taula 9.29. 

D'altra banda, sense comptabilitzar aquella part de la mostra que ha 

reconegut haver patit alguna mena de patología, 10 persones han visitat 

la consulta d'un metge otorrinolaringóleg (QRL), o bé d'un foniatra, per tal 

d'interessar-se per l'estat del seu aparell fonatori, el que significa un 10,98 

% del total de la mostra i un 12,50 % de la mostra que no hapresentat 
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mal cap mena de patología vocal. Aquestos 10 persones es distribueixen 

per grups de la següent manera: 

VISITEN A UN ORL O FONIATRA SENSE SÍMPTOMES DE PATOLOGÍA 

Grup A B C D E 
Han assistit 
la consulta 
ORL sense 
símptomes 
de patología 

4 1 1 2 2 

% del grup 19,04 % 6,25 % 4,54 % 18,18 % 9,52 % 

Taula 9.30. 

En contrapartida, 70 persones de la mostra, el que representa un 76,92 

%, no han anat mal a la consulta d'un otorrinolaringóleg o bé d'un 

foniatra per tal d'interessar-se per l'estat de les seves cordes vocals en 

particular i de la seva salut vocal en general. 
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lO.-DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ 

En aquest capítol es procedeix a descriure la part experimental de la 

recerca. En primer lloc, s'especifiquen les accions realitzades durant la 

fase previa a la realització de l'aplicació definitiva, en qué s'ha dut a terme 

un estudi pilot per tal d'experimentar i, posteriorment, procedir a la 

validado de les dues eines utilitzades en la present recerca: la 

fonetometria i el qüestionari. 

Després es descriu el procés definitiu de realització de les fonetometries, 

tot espedficant detalladament cadascuna de les dues fases de l'aplicadó 

practicada, així com les consideracions generáis establertes per a les 

medidons. En aquest apartat també s'especifiquen els continguts 

específics de les diverses reunions informatives, mantingudes amb els 

informants que han integrat la mostra, i posteriorment s'exposa la 

descripció del protocol d'análisi dissenyat i utilitzat en les fonetometries de 

la present recerca. 

Finalment, es descriuen, d'una manera acurada, totes les passes del 

procés de les medidons efectuades, i les incidéncies sorgides durant el 

desenvolupament de les etapes de medició. 

lO. l .-La fase previa a la realització de l'estudi 

Préviament a l'aplicadó de les eines d'análisi utilitzades amb els diferents 

grups que han constituTt la mostra d'aquesta recerca, i durant un període 

de dos anys de temps -que abarca des del mes de maig de 1999 fins al 

mes de juliol de 2001-, es va dur a terme una fase previa 

d'experimentadó. 

Aquesta fase previa va estar dedicada a conéixer en profunditat el 

fundonament i les prestacions que ofereix el programa informátic triat per 

aplicar en la recerca, el Phonetogram de Dr. Speech Scíencie per a 

Windows-yQrs\ó 4.0- de Tiger Electronics Inc., mitjangant la realitzadó de 
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practiques fonetométriques al Laboratori de Fonética Aplicada de la 

Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, on es 

troba instal-Iat, tant l'esmentat programa, com les altres eines auxiliars 

necessáries peí seu corréete funcionament. 

Paral'lelament a la fase d'experimentació de l'eina utilitzada per a la 

medició del camp vocal -la fonetometria- es procedí a crear específicament 

un qüestionari que -tal i com ha estat presentat en el capítol anterior- ha 

tingut per intenció obtenir dades deis informants, de gran utilitat en la 

interpretació deis resultats i de les variacions produídes en els camps 

vocals deis informants. 

Un cop finalitzat el disseny del qüestionari i aprés el funcionament de les 

fonetometries, es realitza una experimentado previa mitjangant un estudi 

pilot aplicat a un grup d'alumnes, destinat a valorar l'eficácia de les eiñes 

d'análisi i a procedir, si n'era el cas, a una validado definitiva d'aquestes. 

El grup pilot al que s'aplica l'estudi, i peí fet de ser el centre al que 

específicament ha estat adregada -posteriorment- la recerca realitzada; va 

ser un grup de 26 alumnes, tots ells estudiants de la Diplomatura de 

Mestre en Educado Musical -grup 2T5- a la Facultat de Formado del 

Professorat de la Universitat de Barcelona; alumnes que cursaven 

l'assignatura troncal de segon curs Técnica i agrupacions musicals, del pía 

d'estudis 1992, durant el segon quadrimestre del curs 2000-2001, peí fet 

de tractar-se d'una assignatura en qué s'impartia, un cop per setmana, 

técnica vocal per espai de 30 minuts. 

A aquests alumnes, en primer lloc, se'ls explica l'experiénda que es volia 

realitzar amb la finalitat de poder conéixer si la fonetometria permetia 

observar les variadons produídes en el seu camp vocal després de 

realitzar un treball vocal i, en definitiva, podía ser utilitzada definitivament 

per mesurar els canvis produíts en el camp vocal deis estudiants. 
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coneixent a mes Texisténcia de radequació deis seu camp vocal amb les 

tessitures deis seus futurs alumnes, l'alumnat d'ensenyament primari. 

La primera fonetometria, medició del camp vocal, es va dur a terme, fora 

de l'horari lectiu, al Laboratori de Fonética Aplicada de la Universitat de 

Barcelona la segona setmana del segon quadrimestre, al mes de febrer de 

2001, abans d'iniciar el treball vocal en el grup-classe. La tercera setmana, 

i igualment fora de l'horari lectiu, es va aplicar el qüestionari elaborat amb 

la finalitat de conéixer alguns aspectes deis alumnes participants que 

podien teñir influencia en la configuració del seu camp vocal, com ara si 

realitzaven estudis de cant, o bé si participaven en grups coráis o vocals 

etc. 

Finalment, al mes de maig, en tant bon punt varen finalitzar les classes es 

va aplicar, un altre cop al Laboratori de Fonética Aplicada, la segona 

fonetometria, resultats que permeteren copsar, respecte de la primera 

medició practicada, les diferencies produídes en el camp vocal deis 

participants després d'haver realitzat tretze sessions, de 30 minuts 

cadascuna, de técnica vocal, un cop per setmana. 

Un cop finalitzat aquest període, i tot veient que els dos instrument 

d'análisi havien respost positivament a les expectatives iniciáis, 

especialment la fonetometria com a instrument diagnóstic i avaluatiu del 

camp vocal, es va consolidar aquest últim instrument d'una manera 

definitiva com a eina de mesura del camp vocal, donat que, a mes d'oferir 

la possibilitat de conéixer la realitat del camp vocal de l'alumnat, ha 

permés alhora mesurar la competencia -en materia de camp vocal- deis 

informants, futurs mestres de música, per tal d'afrontar la práctica 

professional. 
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10.2.-L'apl¡cació de les fonetometries 

Les medicions d'aquesta recerca lian estat realitzades des del mes de 

setembre de 2001 fins al mes de desembre de 2003 en el Laboratori de 

Fonética Aplicada (LFA) de la Universitat de Barcelona 

(http://www.ub.edu/lfa), centre que actualment está adscrit a la Facultat 

de Formació del Professorat i que es va crear l'any 1992 per inciativa del 

seu actual director, el Dr. Francisco José Cantero. 

El primer fonetograma es realitza en iniciar el quadrimestre en qué 

l'alumnat cursa l'assignatura, que inclou en la majoria deis grups de 

manera optativa un assignatura dedicada a l'educació de la veu cantada, i 

la segona medició es va dur a terme en finalitzar el quadrimestre en que 

es cursa l'esmentada materia, la qual cosa ha permés valorar l'evolució 

realitzada a través del treball vocal respecte a rinici del curs, i a mes 

conéixer el grau de competencia professional de l'alumnat analitzat. 

10.2.1.-La primera medició del camp vocal 

La primera medició del camp vocal ha estat realitzada -per norma 

general- a fináis del mes de setembre, de vegades en els primers dies del 

mes d'octubre, de cadascun deis tres anys en que s'ha dut a terme la 

recerca. El motiu principal que es practiqui aquesta prova passats, 

aproximadament, uns deu dies des del comengament del quadrimestre, es 

deu a que ha estat necessari impartir a l'alumnat una serie de 

coneixements de carácter teóric, i posteriorment la seva aplicado práctica, 

sobre la postura corporal, la respirado i la fonadó. En primer lloc, el 

mecanismes básics de postura corporal, en segon lloc el mecanismes de 

respirado abdominal i, per últim, les bases de la fonadó que fadlitin 

l'optimitzadó al máxim deis resultats obtinguts en aquesta primera 

medido del camp vocal de l'alumnat de la Facultat de Formado del 

Professorat. 
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En la següent taula es pot observar el calendan que es va portar a terme 

per la realització de la primera medició del camp vocal ais diferents grups 

integrants de la mostra: 

CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LA PRIMERA FONETOMETRIA 

Grup Identificado del grup Curs 

académic 

Dates 

A Alumnat de l'assignatura 

Técnica de ia veu cantada. 

(Torn de m a t O 

2001/02 1 i 3 d'octubre de 2001 

B Alumnat de l'assignatura 

Técnica de ia veu cantada. 

(Torn de tarda) 

2001/02 1 i 3 d'octubre de 2001 

C Alumnat de l'assignatura 

Técnica de ia veu cantada. 

2002/03 30 de setembre i 2 

d'octubre de 2002 

D Alumnat del curs de Postgrau 

d'Especialització en Educació 

Musical 

2002/03 1 d'octubre de 2002 

E Alumnat de l'assignatura 

Técnica de ia veu cantada. 

2003/04 29 de setembre i 1 

d'octubre de 2003 

Taula 10.1. 

10.2.2.-La segona medició del camp vocal 

La segona medició del camp vocal va teñir lloc dos mesos mes tard 

d'haver-se practicat la primera, després d'haver realitzat 20 classes de 

formaeió vocal de 90 minuts, dictados amb una freqüéncia de dues 

sessions per setmana. Per a tots els grups que han participat en la mostra 

d'aquest estudi les sessions de formaeió voeal han estat impartidos el 

dilluns i els dimeeres del primer quadrimestre del curs académic -de 

setembre a desembre-. En els cas deis grups A, C, D i E les classes han 

estat impart:ides peí matí, i únicament en el cas del grup B les sessions es 

celebraren a la tarda. 
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En la següent taula es presenta el calendan que es va portar a terme per 

la realització de la segona medició del camp vocal ais diferents grups 

integrants de la mostra: 

CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LA SEGONA FONETOMETRIA 

Grup Identificado del grup Curs 

académic 

Dates 

A Alumnat de l'assignatura 

Técnica de la veu cantada. 

(Torn de matí) 

2001/02 17 i 19 de desembre de 

2001 

B Alumnat de l'assignatura 

Técnica de la veu cantada. 

(Torn de tarda) 

2001/02 17 i 19 de desembre de 

2001 

C Alumnat de l'assignatura 

Técnica de la veu cantada. 

2002/03 16 i 18 de desembre de 

2002 

D Alumnat del curs de Postgrau 

d'Especialitzadó en Educado 

Musical 

2002/03 17 de desembre de 

2002 

E Alumnat de l'assignatura 

Técnica de la veu cantada. 

2003/04 16 i 17 de desembre de 

2003 

Taula 10.2. 

10.3.-Consideracions generáis per a les medicions 

A l'hora de realitzar les medidons s'ha tingut en compte de realitzar les 

dues medidons en unes condidons similars, a ser possible dins la mateixa 

franja horaria. A mes, en cap cas s'ha permés ais informants vocalitzar 

abans de l'aplicació de les fonetometries, aspecte que ha estat contempiat 

dins el que s'anomena com a protocol d'informadó, i que ha estat aplicat 

a tots els integrants de la mostra. 

El motiu peí qual ais informants no se'ls ha permés vocalitzar abans de la 

realització de l'aplicadó de les fonetometries, ha estat justament peí fet de 
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considerar que aquest estat és en el que es troben habitualment els 

mestres de música en comentar a impartir la classe d'educació musical al 

matí, ates que, per manca de temps, no hauran vocalitzat abans. 

Únicament d'aquesta manera es podrá conéixer l'auténtic camp vocal que 

tindran el subjectes analitzats quan comencen a impartir, diáriament, la 

classe d'Educació Musical, i albora conéixer la seva capacitado a nivell 

professional. 

Les dues medidons han estat practicades intentant que la situado vocal 

deis informants que han integrat la mostra fóra sempre en igualtat de 

condicions, és a dir, que es trobessin en l'óptima situado vocal o estat de 

normalitat, en el cas de les dues medidons. Per aquest motiu, per a la 

realització de la totalitat de les proves practicades a cada grup, i per 

ambdues medidons, s'ha comptat amb dos dies diferents de recollida de 

dades. 

En el cas d'aquells informants de la mostra que no es trobaven en plenes 

facultats vocals els dos dies assignats per dur a terme la fonetometria al 

seu grup classe, es va concertar específicament un dia i hora en el 

Laboratori de Fonética Aplicada, per tal de realitzar una medició 

alternativa amb les persones afectades, una setmana després d'haver 

practicat la primera medició al grup classe. Aquesta medició alternativa, 

que permeté mesurar el camp vocal a cada informant en la seva óptima 

situació vocal, fou realitzada sempre abans de rebre la classe colMectiva 

de l'assignatura optativa Técnica de ia Veu cantada. Així dones, aquests 

informants van rebre exactament les mateixes sessions de formado vocal, 

entre les dues medidons del camp vocal efectuades, que la resta deis seus 

companys del grup-classe. 

Per últim, cal esmentar que per a cada medició s'ha complert el protocol 

d'informació per a la realització del fonetograma, a la totalitat de persones 

analitzades. Aquest protocol, que será descrit ámpliament mes endavant. 
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té com a finalitat primera informar a l'informant de quins son els objectius 

de la prova que es realitza i, al mateix temps, donar una descripció 

detallada del funcionament del procés de medició. 

10.3.1.-Reunions mantingudes amb els grups de la mostra 

Amb tots els grups que han constituit la mostra de la recerca es van dur a 

terme tres reunions en tres époques diferents del procés. La primera 

reunió, de carácter informatiu, fou abans d'iniciar-se el procés. La segona, 

justament després d'haver reaiitzat la primera medició i, finalment, una 

última reunió després d'haver reaiitzat la segona fonetometria a la totalitat 

d'integrants de cadascun deis grups integrants de la mostra. 

En la primera reunió celebrada abans d'iniciar-se la fase experimental 

amb cadascun deis grups que han integrat la mostra d'aquest estudi, tots 

ells alumnes de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat 

de Barcelona, es va dedicar una sessió de 90 minuts amb cadascun deis 

grups a comentar detalladament la totalitat deis diferents aspectes que 

integren la realització d'una recerca d'aquestes característiques. Aquesta 

primera reunió, básicament de carácter informatiu, s'inicia amb una 

explicado del que és una fonetometria, passant, tot seguit, a fer una 

exposició gráfica deis resultats obtinguts en practicar diferents 

fonetometries a alumnes de la Facultat de Formació del Professorat i que 

havien estat obtinguts en les medicions realitzades durant la fase 

d'experimentadó i coneixement del programa informátic Phonetogram de 

Dr. Speech -versió 4.0-, I que es van dur a terme en el Laboratori de 

Fonética Aplicada de la Universitat de Barcelona. 

En aquesta primera trobada amb els diferents grups integrants de la 

mostra, i un cop exposat el fundonament detaliat de la fonetometria i 

comentada la possibilitat d'aplicació d'aquest eina en l'ensenyament 

musical, en segon lloc s'exposa la tipología de la recerca a realitzar com a 
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part experimental de la tesi doctoral i es comentaren les característiques 

de les tres proves a realitzar: les dues fonetometries i el qüestionari. 

Tot seguit es justifica i comenta la necessitat de practicar un qüestionari 

que permeti conéixer d'altres aspectes de la composició de la mostra -la 

formació musical deis seus integrants, els coneixements específics de cant 

o técnica vocal, la participado en grups coráis o musicals i els hábits 

referits a la salut vocal i a la prevenció de trastorns i patologies vocals-

aspectes de la mostra que posteriorment permetran interpretar les dades 

obtingudes en les fonetometries. 

Per últim, es va demanar la col-laboradó i el consentiment deis diferents 

grups per participar en l'estudi i, per tant, sotmetre's a les diferents 

medidons i posteriorment a un breu qüestionari. Així mateix s'informa que 

en tot moment la totalitat de les dades obtingudes romandran 

preservades mitjangant l'assignadó d'un codi a cada component de la 

mostra. 

A partir d'aquest moment, i un cop la totalitat deis integrants deis cinc 

grups participants en la recerca s'ofereixen desinteressadament per 

formar part de la mostra, s'emplagá a títol individual els diferents alumnes 

de cada grup al Laboratori de Fonética Aplicada de la Universitat de 

Barcelona, assignant a cadascun d'ells una data i una hora concreta per a 

la realitzadó de la primera medido. 

La segona reunió realitzada amb cadascun deis grups té lloc la setmana 

següent a haver-se realitzat la primera medido a la totalitat del grup 

dasse. En aquesta sessió s'entrega a cada informant una impressió del 

seu fonetograma i l'informe adjunt que expressa numéricament el nivells 

sonors de la medido. Després de realitzar una primera part de la reunió 

col-lectivament, tot comentant els aspectes que els permeten la 

interpretació correcta deis resultats de la medició, es passa a una segona 
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part de la reunió, que es realitza individualment tot comentant amb cada 

persona les característiques del seu camp vocal. 

La tercera i última reunió que es va dur a terme amb cadascun deis 

grups que integren la mostra d'aquest estudi va teñir lloc la setmana 

següent a haver-se realitzat la segona medició a la totalitat del grup 

classe. En aquesta nova sessió, que comenga de forma individual, es va 

fer entrega a cada informant d'una impressió del seu segon fonetograma i 

de l'informe adjunt que expressa numéricament el nivells sonors de la 

medició. Al llarg d'aquesta sessió individualitzada, es contrasten les xifres 

expressades en els dos fonetogrames i es fa observar a cada alumne 

integrant de la mostra la diferencia sorgida en el seu camp vocal després 

del període de treball vocal, tot comentant, a mes a mes, l'adequació (o 

no) del seu camp vocal, tenint en compte el seu futur entorn professional 

com a mestre de música a l'escola primaria. 

Un cop acabada l'atenció personalitzada d'aquesta tercera reunió amb el 

grup que constitueix la mostra de l'estudi, es reuneix novament a la 

totalitat del grup classe i es presenten en l'aula els principáis casos mes 

remarcables d'augment de camp vocal d'entre els informants del grup, 

informació que en tot moment es presenta preservant la identitat deis 

informants. Per aixó, cal considerar les mesures amb que s'expressen els 

resultats de les fonetometries, en les que s'observen les diferencies 

sorgides en el camp vocal i que son: les freqüéncies mínima i máxima, els 

nivells mínims i máxims d'intensitat de les freqüéncies emeses i l'amplitud 

de l'área. En acabar, es fa una posta en comú de rexperiéncia, moment en 

qué els diferents participants se'ls ofereix l'oportunitat d'intervenir, tot 

realitzant aportacions sobre rexperiéncia practicada. 

Finalment, i per cloure aquesta tercera i última reunió, realitzada de la 

mateixa manera que les altres dues reunions a la totalitat deis cinc grups 

diferents que han constituid la mostra d'aquesta recerca, s'aprofita per 
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agrair la desinteressada col"laborado deis components i per haver 

possibilitat així la realització d'aquesta recerca. 

10.4.-Descripció del protocol d'análisi dissenyat i utilitzat en les 

fonetometries de la recerca 

El protocol que s'ha dissenyat i utilitzat en la totalitat de les medidons 

practicades en aquest recerca és una aspecte que s'esdevé imprescindible 

per tal d'obtenir la máxima fiabilidad de les dades obtingudes en la 

totalitat de les medicions efectuades. Per aquest motiu, ha estat 

necessari, i de manera previa a la realitzadó de les medicions del camp 

vocal deis alumnes que han integrat la mostra de l'estudi, establir un únic i 

idéntic protocol d'análisi per a la totalitat de medidons realitzades al llarg 

d'aquest estudi. Aquest protocol ha estat dissenyat com a resultat d'un 

llarg període de recerca bibliográfica, d'estudi, de práctica de 

fonetometries i d'análisi deis resultats obtinguts en les medicions, i que ha 

estat reaiitzat al llarg deis anys 1999, 2000 i bona part de l'any 2001 al 

Laboratori de Fonética Aplicada de la Universitat de Barcelona i practicats 

a diferents estudiants de la Diplomatura de Mestre, tots ells alumnes de la 

Facultat de Formació de Professorat. Així dones, i després d'haver reaiitzat 

forga medidons a persones de característiques diverses i d'haver tingut en 

compte tant el protocol básic d'análisi com les diferents consideracions 

que per aquesta mena de medicions han estat descrites per Le Huche i 

Allali (1984 b:40-41), Sulter et al. (1994:1076-1085), Perelló (1996:226-

232), Fernández González (1996:186-191) i Gamboa et al. (1996:102-

106), finalment es va establir com a defmitiu el protocol d'análisi que es 

presenta tot seguit. 

El protocol dissenyat per a la realitzadó de les fonetometries té dues 

parts, una d'elles relativa a la persona que porta a terme la realització de 

les medidons, i una altra que pertany a la persona a qué se 11 practica la 

fonetometria. Així dones, només en el cas de que s'aeompleixin les dues 

parts podrem dir que s'ha considerat completament el protocol d'análisi. 
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Peí que fa persona encarregada de portar a terme les fonetometries, a 

mes de conéixer el funcionament a la perfecció la totalitat de les 

prestacions i aplicadons del programa informátic Phonetogram de Dr. 

Speect) Sciencie pex a Windows-yQ.xs\ó 4.0- de Tiger Eiectronics Inc, amb 

el que s'han dut a terme la totalitat de les medidons practicades en 

aquesta recerca, ha estat necessari disposar d'una persona especialista en 

música i alhora amb coneixements de foniatria. Aixó es justifica ates que, 

constantment i al llarg de tot el procés, ha calgut valorar aspectes relatius 

al tipus d'emissió fadlitats per cadascun deis informants abans de poder 

donar-los per válids. 

10.4.1-EI protocol d'análisi de la persona encarregada de portar a 

terme les fonetometries 

La part del protocol d'análisi que correspon realitzar a la persona 

encarregada de portar a terme les fonetometries es pot dividir en dues 

parts. La primera fase, previa a l'inid de la realització de la medició, 

consisteix en la supervisió deis diferents aspectes técnics, mentre que la 

segona fase és la que es dur a terme paral-lela ment durant la realitzadó 

de les medidons. 

10.4.1.1.-La fase previa: aspectes técnics de la medició 

En referencia ais aspectes técnics relatius ais aparells que es fan servir per 

realitzar les fonetometries, i que cal revisar préviament al 

desenvolupament de les mateixes, han estat considerats sempre i en 

cadascuna de les medidons per la persona encarregada de dur a terme les 

medidons els següents aspectes: 

a) Préviament a l'inici de les sessions de medició del camp vocal 

En iniciar cadascuna de les sessions de medido del camp vocal deis 

diferents grups que han participat en la recerca, i abans que arribessin els 

diferents informants al Laboratori de Fonética Aplicada, s'han realitzat les 

següents operacions: 
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• Comprovar que els nivells, tant deis altaveus connectats a l'equip 

informátic com de la taula de méseles estiguin amb els seus diferents 

volums ajustats exactament iguals. 

• Realitzar la calibrado de les intensitats del sons produits peí programa 

informátic mitjangant un sonómetre. 

• Portar a terme la calibrado de l'anomenat background sound, és a dir 

el soroll de fons de la sala, igualment mitjangant un sonómetre, 

aspecte que té com a finalitat impedir que el programa informátic 

enregistri cap so emés pels informants que tingui una intensitat igual o 

inferior a les intensitats produídes pels diferents aparells InstalMats en 

el Laboratori de Fonética Aplicada (com per exemple el soroll del 

ventilador de l'ordinador o deis fluorescents de la sala). A mes, en 

aquesta calibrado també es consideren aquells sons o sorolls que 

provenen de l'exterior, en cas de poc aíllament de la sala on es duen a 

terme les medidons. Aquest aspecte no ha estat present en el procés 

de medició, donat que l'esmentat laboratori es troba ubicat en una 

zona molt silenciosa, sense sorolls de l'exterior que puguin interferir en 

les tasques de medido de les fonetometries, és a dir, que no arriba cap 

freqüéncia de l'exterior que sigui d'una intensitat mes alta que els sons 

habituáis de la sala i que ja han estat descrits. 

b) En iniciar cadascuna de les medicions individuáis 

En iniciar cadascuna de medidons individuáis del camp vocal, i un cop 

cada informant ja es troba ubicat davant del micrófon per comengar la 

fonetometria -tot i havent estat assabentats de la part que els correspon, 

peí que fa al seu protocol d'análisi- ha calgut considerar els següents 

aspectes: 

• Adaptar a cada informant el micrófon, tot adequant-lo segons l'altura 

deis diferents informants, de tal manera que es trobi sempre justament 

davant de la seva boca i a una distánda en línia recta de trenta 

centímetres. 
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• Ajornar la realització de la fonetometria a realitzar, en el cas d'aquells 

informants que el primer deis dies assignats per a cadascuna de les 

medicions han presentat un estat vocal no satisfactori, tot emplagant-

los a realitzar la medició al cap d'una setmana. 

c) D'altres aspectes 

Dins el que ha estat la part del protocol d'análisi relatiu a la persona 

encarregada de dur a terme les fonetometries hi ha un altre aspecte a 

considerar, que no és relatiu ais dos apartats anteriors. Aquest aspecte 

consisteix en que la persona encarregada de realitzar les medicions ha 

tingut especial cura de realitzar les dues fonetometries a cadascun deis 91 

integrants de la mostra, a ser possible, dins d'una mateixa franja horaria. 

10.4.1.2.-La segona fase: aspectes a considerar durant la 

realització de les medicions 

Durant la realització de les diferents medicions practicades, la persona 

encarregada de portar-les a terme ha vetliat perqué, en tot moment, es 

consideressin i respectessin els següents aspectes: 

• Mantenir l'estat de silenci absolut en el Laboratori de Fonética Aplicada 

on es porta a terme la medició, evitant així que qualsevol so o soroll 

produit -per petit que fos- pugués interferir-se en una de les diferents 

medicions, quedant enregistrat en el camp vocal de la persona 

analitzada, tot sent confós per un so emés peis informants. 

• Observar que, per a l'emissió de la totalitat deis sons al llarg de la 

totalitat de la medició, la distancia mantinguda entre la boca i el 

micrófon sigui la exacta -trenta centímetres- per tal d'obtenir un 

corréete funcionament del programa informátic utilitzat. En aquest 

aspecte va caldre teñir especial cura en l'emissió deis sons considerats 

aguts per a cadascun deis informants, així com també en l'emissió deis 

sons d'una intensitat elevada, donat que tant en produir uns com 
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d'altres hi ha una certa tendencia a escurgar la distancia existent entre 

la boca i el micrófon. 

• Evitar que, en cap moment del procés, els informants puguessin 

observar el monitor on eren registrats els resultats de les 

fonetometries, especialment en el cas la segona prova, ates que ja 

coneixen les característiques del camp vocal que varen registrar en la 

primera medició, després que se'ls va fer entrega del seu corresponent 

fonetograma i de l'informe amb l'expressió de les dades numériques. 

• Vigilar que en l'emissió deis sons emesos pels informants no es facin 

servir d'altres vocals diferents a la A o utilitzin, sense adonar-se'n, els 

noms de les notes musicals. 

• Vetllar sempre perqué els informants no emetessin cap de les 

freqüéncies requerides en cada moment, fent servir l'anomenada veu 

de falset De ser el cas que algún informant hagués emés algún so 

d'aquest manera, tot fent ús de les diferents prestacions que ofereix el 

programa informátic utilitzat, es procedí a esborrar aquelles 

freqüéncies emeses en falset i posteriorment a fer repetir a l'informant 

l'emissió d'aquells sons. 

10.4.2.-EI protocol d'análisi deis informants: la informado previa 

a l'inici de cada sessió 

Tot seguit s'exposa el contingut de la informado que ha estat fadütat ais 

diferents informants que han integrat la mostra, tot just abans d'inidar 

cadascuna de les medicions practicades. Aquesta part del protocol 

comenga per informar, espedalment en la primera medició realitzada, 

d'una serie de qüestions relatives al protocol d'análisi. Aqüestes qüestions 

básicament están relaclonades amb les normes básiques de funcionament 

de la prova, la seva durada i la descripció detallada del procés de mesura 

que es realitzará. A mes, es tracta de recordar una serie de qüestions 

relatives a la postura corporal a adoptar durant la medició, al tipus de 

respirado a emprar i a la manera d'emetre els diferents sons que serán 

registrats. 
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Tot i que la totalitat d'aquest aspectes van ser comentats en la sessió 

informativa que es va celebrar amb cada curs, i amb la totalitat deis grups 

que han integrat la mostra d'aquest estudi, es repeteix a cada informant 

-a títol individual- la informació quan es troba davant del micrófon, i tot 

just abans d'iniciar cadascuna de les medicions. La repetido del diferents 

aspectes que conformen la realització de la fonetometria en l'escenari de 

la medido permet familiaritzar molt millor al subjecte analitzat amb la 

situació en pro de l'obtendó d'un resultat el mes aproximat a la realitat. 

Per a la segona medició, donat que han passat mes de dos mesos des que 

van realitzar la medició per primer cop, cal tornar a repetir exactament el 

mateix protocol a l'alumnat, tot i que a mida que es va anar comentat 

aquest, l'informant de seguida va recordant el procés de la primera 

medido. 

A mes de la informado de carácter general del que és la prova, fadlitada 

ais informants que constitueixen la mostra ais que es realitza la 

fonetometria, va caldre insistir d'una manera especial en una serie 

d'aspectes d'ordre práctic que facilitaren la realització de la prova i que 

son: 

a) Sobre la postura corporal a adoptar 

Tot i que en general per a realitzar una fonetometria els informants poden 

romandre drets, o bé assentats, en elaborar aquest protocol - i a 

diferencia de la postura adoptada en els ámbits medies- s'ha optat -i per 

tal de poder controlar plenament la respiració abdominal- perqué els 

informants estiguessin drets al llarg de tota la fonetometria. Aquesta 

postura es la posició habitual en qué com a futurs mestres cantaran i 

parlaran durant les hores en que es trobin impartint docénda, i d'aquesta 

manera han estat practicats també els exercicis de fonació en la 

intervenció vocal practicada en la totalitat de grups que han partidpat en 
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la mostra d'aquesta recerca, exercicis que han estat descrits en el capítol 

dedicat a la proposta d'Intervenció en formació vocal. 

Peí que fa a l'actitud postural que ha estat emprada, tant per a la 

realització deis exercicis a l'aula, com per a la realització de les 

fonetometries al Laboratori de Fonética Aplicada, s'ha demanat ais 

informants que adoptessin en tot moment una postura corporal adequada 

que facilites l'emissió de la veu. Aquesta es caracteritza peis següents 

aspectes: el pes del eos recolzat per igual en el dos peus; els genolls una 

mica flexionats endavant tot sentint l'enfortiment del quádriceps i el pes 

del eos recolzat en el peus; els malucs alineats amb la direcció del tronc; 

la columna vertebral allargada completament fins a la primera cervical, 

sense fer cap corba a nivell del tronc fins a arribar a la seva inserció amb 

el crani i el manteniment de les espatlles relaxades en la seva posició mes 

baixa. 

b) Sobre el tipus respiratori a emprar 

El tipus respiratori que ha estat proposat, tant per la realització deis 

exercicis a l'aula com per la realització de les fonetometries al Laboratori 

de Fonética Aplicada, ha estat en tot moment una respiració de tipus 

abdominal, aconsellant -en tot moment- de no emetre cap deis sons 

vocálics requerits fent servir una respiració alta, clavicular o superior, o bé 

únicament mantenint la respiració de tipus costal. 

c) Sobre la ubicació de l'informant en el laboratori 

Peí que fa ais aspectes relatius a la ubicació de l'informant en el laboratori 

va caldre considerar el següents aspectes: 

• Evitar que els informants no pugessln veure el monitor en qué es 

registraven els resultats de la medició mentre dura la realització de la 

prova. El motiu principal d'aquesta determinació és el d'impedir que 

els informants caiguessin en l'estat de desánim en veure que els 

resultats que s'estaven produint no eren els desitjats, i en 
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conseqüéncia que intentessin forgar la veu per tal de aconseguir, 

espedalment en el cas de la segona medido, mes camp vocal que en 

la prova anterior. D'altra banda, i perqué els diferents informants no 

es trobessin cohibits, durant la realització de la prova aquests no van 

estar col-locats directament cara a cara amb la persona que porta a 

terme el control les medicions, pero si de tal manera que la posició 

permetés que en tot moment ambdós es puguessin veure si era 

necessari. 

• Evitar, el mes possible, la presencia a l'interior del laboratori de 

persones integrants del grup classe mentre es realitzen les diferents 

medidons del camp vocal. D'aquesta manera s'elimina la possibilitat de 

que la presencia d'altres persones alteri a l'informant a qui se li está 

aplicant la fonetometria. Per aquest motiu, les medidons s'han dut a 

terme únicament en presénda de la persona encarregada de dur a 

terme la medició. 

• Mantenir en tot moment una distánda aproximada de trenta 

centímetres entre la boca i el micrófon, tenint espedalment cura de 

que aquesta distancia no s'escurci en emetre les freqüéncies mes 

elevades. 

d) Sobre remissió del sons 

Peí que fa própiament a l'emissió deis sons, un cop comentaren les 

medidons i fins al final de les mateixes, va fer caldre respectar ais 

informants els següents aspectes: 

• No vocaiitzar abans de la realitzadó de cadascuna de les medidons del 

camp vocal deis informants, ates que l'objectiu de la prova és mesurar 

la veu en un idéntica situado vocal, que és albora aquella en qué es 

troba habitualment el mestre de música en arribar al matí a l'escola en 

comengar a impartit, tot cantant, la primera classe de música. 

368 



Capítol 10 Descripció de racció 

• Abans de produir cadascun deis sons que serán registráis, escoltar-los 

atentament, donat que son fadlitats per la persona responsable de 

portar a terme el procés de la medició mitjangant el teciat que porta 

incorporat el programa informátic utilitzat per aquesta medido. 

• Emetre els sons un cop escoltats, pero mai abans de que finalitzi la 

freqüéncia emesa peí programa informátic que cal imitar fadlitada per 

qui realitza la medido a través del propi programa informátic, donat 

que -i en cas de no existir un mínim interval de pausa entre la nota 

facilitada al subjecte i ia freqüéncia produída per aquest- el programa 

informátic pot interpretar com a part del camp vocal de l'informant el 

propi so de la nota produída, 

• Emetre els sons, un cop escoltats, pero tenint en compte de fer-ho 

sempre fent servir la vocal A. 

• No emetre en cap moment les freqüéncies requeridos fent servir 

l'anomenada veu de falset, donat que no és l'objectiu de la medició. 

• Emetre els sons que cada aparell vocal pot produir el mes fiuix i el mes 

fort possible, pero en cap moment sense forgar-lo. En general es 

recomana ais integrants de la mostra que ataquessin la freqüénda a 

reproduir en un grau d'intensitat mezzoforte, llavors i un cop amb la 

nota assegurada augmentessin progressivament la intensitat fins 

arribar al punt máxim possible, i després realitzessin un diminuendo de 

la intensitat fins obtenir las freqüénda requerida al mínim grau 

d'intensitat possible. 

• No estripar la veu, és a dir no portar-la fins a l'extrem del seu 

trenca ment. 

lO.S.-Descripció del procés de la fonetometria 

Tan bon punt cada informant ha estat assabentat de tots els aspectes del 

protocol i del funcionament de la prova, comenga própiament el que és el 

procés de la fonetometria, o el que és el mateix, la medido del seu camp 

o gamma vocal. En primer lloc, i quan l'informant es troba ja situat 

correctament al davant del micrófon, se li demanen una serie de dades, 
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que com a mínim han de ser el nom i el primer cognom i la data de 

naixement, camps imprescindibles perqué el programa informátic permeti 

comengar a realitzar el registre del camp vocal de cada persona i 

posteriorment arxivar-ho adequadament. 

Tot seguit, i per tal de saber quines freqüéncies cal mesurar i per on cal 

comengar, es demaná ais informants emetre d'una manera espontánia i 

natural i a una intensitat mitjana la vocal A, tot fent un so llarg i sostingut. 

En aquest punt i mitjangant l'ajuda d'un afinador cromátic, que en aquest 

procés en concret s'ha fet servir el de la casa Korg -model CA-30-, es 

mesura la freqüéncia del so produít. D'aquesta manera es pot identificar la 

freqüéncia fonamental laríngea natural de cada informant, aspecte que 

permet conéixer -tot i que no encara d'una manera definitiva- el tipus de 

veu de la persona i al mateix temps saber per quina freqüéncia cal iniciar 

la medició del camp vocal. 

A partir d'aquí i un cop mesurada l'anomenada freqüéncia fonamental 

-Fo.- es comenga própiament el que és el procés de medició. Depenent de 

la Fo. expressada per l'informant ens situárem sobre el teciat que porta 

indos el programa informátic i es va fer sonar l'esmentat so. Un cop 

l'informant hagi pogut sentir suficientment aquest so, en primer lloc es 

demaná que el reprodueixi (sempre fent servir la vocal A) a una intensitat 

mitjana que un cop emesa caldrá augmentar d'intensitat -pero sense 

desvincular-la del so primer- fins arribar al máxim punt d'intensitat que 

sigui possible i tot seguit al nivell d'intensitat mes baix que es pugui. 

En el cas d'aquells informants que se'ls acaba l'aire en el transcurs de la 

emissió d'alguns deis sons, sense que encara no haguessin pogut emetre 

la freqüénda requerida a la mínima intensitat possible, se'ls demaná de 

respirar per continuar novament amb l'emissió de la freqüéncia produída a 

una Intensitat mitjana que seguidament calia disminuir fins arribar al 

volum d'intensitat mes baix que els fos possible de mantenir. Abans de 
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repetir la nota requerida, i sempre que l'informant al qué es practica la 

medició ho necessités, va caldre fer tornar a escoltar el so produft en el 

teclat. Seguidament, es continuaren presentant cada vegada nous sons 

que van descendint cromáticament, realitzant així el mateix procés en 

totes les notes fins arribar a la nota mes greu que l'informant pot emetre 

amb un relatiu grau de confort. Un cop situats a la nota mes greu que la 

persona analitzada pot emetre es torna novament al so fonamental emés 

per cada informant i es comenga a repetir el mateix procés, pero ara 

ascendint cromáticament cap a les freqüéncies agudes. 

Un cop arribat a les freqüéncies mes agudes que l'informant fou capag de 

reproduir, la fonetometria va finalitzar, passant posteriorment a l'obtenció 

del corresponent fonetograma -expressió gráfica de la medició realitzada-. 

Aquest procés, que s'inicia amb l'explicació del protocol d'análisi, ha estat 

completat un cop gravat el document generat en l'ordinador del laboratori. 

A partir d'aquí, i quan els informants ja no hi eren al Laboratori de 

Fonética Aplicada es procedí a realitzar una impressió de cada 

fonetograma, així com de l'informe adjunt que expressa numéricament la 

totalitat de les freqüéncies registrades al llarg deis procés de medició amb 

l'expressió de les seves respectives intensitats i la definido de l'área del 

camp vocal. 

lO.S.l.-Incidéncies desenvolupades durant les medicions 

Dins d'aquest apartat destaquem com a inddénda prindpal sorgides 

durant les medidons el cas d'un informant integrant de la mostra 

-concretament el C3, que va teñir sedosos problemes per realitzar la 

fonetometria, en especial la primera, peí fet de no poder cantar, tot 

imitant, gran part de les freqüéndes que en cada moment se'l requería. El 

problema en qüestió va estar, básicament, relacionat mes amb un 

problema de carácter auditiu que no pas vocal, donat que no va poder 

repetir diverses de les freqüéncies que es facilitaven préviament a 
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l'emissió de cada nota. Aixó va fer que, en aquest cas, i donat que faltava 

una de les dues fonetometries, no s'hagi pogut realitzar l'análisi 

comparatiu entre la primera i la segona medició, aspecte que no ha 

permés conéixer la modificado sorgida en el camp vocal d'aquest 

informant després d'haver dut a terme un treball vocal al llarg d'un 

quadrimestre. 

Un altre aspecte que cal destacar com a incidencia ha estat que el dia 

assignat per realitzar les medidons del camp vocal al integrants de la 

mostra, tan la primera com la segona, diversos informants es trobaven 

afónics, i d'altres en un estat que ells mateixos qualificaren com 

"d'anormaütat" a nivell vocal. No obstant, l'existénda d'aquesta possible 

incidencia ja havia estat prevista abans d'iniciar la realització de les 

medidons del primer grup en el mes de setembre de 2001, motiu peí qual 

s'havien assignat inicialment a cada grup dos dies diferents, que 

exactament distaven l'un de l'altre una setmana, per a la realització de 

cadascuna de les fonetometries. D'aquesta manera, i després de convocar 

amb data i hora concreta a tots els integrants deis diferents grups a la 

realització de les medicions en el Laboratori de Fonética Aplicada, totes 

aquelles persones que no es trobaven -des del punt de vista deis 

informants- en les condidons vocals habituáis, o bé afónics, van ser 

convocats per una altra cita al cap de set dies. 

Una de les inddéndes que es repetí mes sovint durant el transcurs de les 

medidons, i per un igual al llarg deis tres anys que han durat les 

medidons, va ser que els informants deis sexe femení en realitzar les 

medicions, concretament en cantar les freqüéncies a partir de La 3 -440 

Hz- al voltant del La 3 i tot enfilant-se cap a l'agut, es registraven al 

mateix temps en el fonetograma l'octava justa superior al so que en cada 

moment li era requerit a l'informant, és a dir el segon harmonio de la 

serie. Per aixó va caldre esborrar (tot fent ús de les possibilitats que 
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ofereix el programa informátic Phonetogram de Dr. Speech -versió 4.0) 

abans d'arribar a l'octava superior, les freqüéncies falsos. 

Com a últim aspecte a destacar, cal esmentar que al llarg de la realització 

de les diferents medicions es va vetllar sempre perqué els diferents 

informants no emetessin, cap mena de freqüéncia tot fent servir 

l'anomenada veu de falset Tot i aixó, en els casos detectats es va 

recordar a l'informant que, tal i com se'ls va explicar en la informació 

previa facilitada a Tinici de cada sessió, que es volia veu real. Fins i tot en 

alguns casos va caldre aturar uns instants la medició i emetre dos 

exemples diferents, un amb veu de falset i l'altre amb veu real, perqué 

l'informant pogués copsar la diferencia existent entre ambdós exemples. 

Un cop apreciada la diferencia, es va continuar la medició. En cap cas ha 

estat donada per válida cap nota emesa en falset, motiu peí qué es va 

procedir a esborrar-les. 
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ll.-ANÁLISI I DISCUSSIÓ DE LES DADES 

ll.l.-Presentació de les dades 

En aquest capítol analitzarem les dades obtingudes a la part experimental 

i procedirem a la seva discussió. Peí que fa a la totalitat de les dades que 

es presenten al llarg d'aquest capítol, diferenciades en dos grups -de 

dades i de tessitures-, val a dir que han estat obtingudes en practicar una 

medició del camp vocal -una fonetometria- deis diferents informants 

participants, en dos moments diferents de l'estudi reaiitzat: en un primer 

moment, préviament a la realització de la intervenció en formació vocal, i 

en un segon moment, posteriorment a la realització d'aquesta. 

Les fonetometries practicades han permés mesurar i conéixer, d'una 

manera totalment objectiva, diversos parámetres del camp vocal deis 

diferents participants en cadascuna de les medicions practicades: la 

totalitat de les freqüéncies produídes, el marge dinámic de les freqüéncies 

i, per últim, l'área que conforma el camp vocal de cadascun deis 

informants. 

Al gráfic 11.1. es pot observar un fonetograma acompanyat del seu 

respectiu informe, en qué es troben la totalitat de les dades que es poden 

obtenir a cada fonetometria practicada, dades que son les que han estat 

utilitzades a l'hora de mesurar l'extensió tonal, el marge dinámic i l'área 

del camp vocal deis diferents grups participants a les dues medicions 

practicades i, posteriorment, de conéixer, peí que fa ais tres parámetres 

mesurats, el grau de modificado produít. 

A cadascun deis informes de les fonetometries es contempla l'extensió 

tonal produída, mesurada en Herts (Hz), i també expressada en semitons 

(St), obtinguda com a resultat de la diferencia entre la freqüéncia máxima 

emesa i la mínima, freqüéncies que també son indicades en la seva 

equivalencia en notes musicals, i que per tant, permetran realitzar 
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comparacions amb les tessitures vocals habituáis deis infants que cursen 

l'ensenyament primari. 

Peí que fa al marge dinámic, és a dir, la intensitat a qué han estat 

emesos cadascun de les sons produits al llarg de les medicions 

practicades, l'informe expressa el valor máxim i el mínim, 

independentment de la freqüéncia a qué han estat produrts, i el marge 

dinámic total, que és la diferencia resultant entre aqüestes dues xifres. 

Gráfic 11.1. 

Di Sessid 1 

D4.1 

Total 
m 

Total 
(semitons) 

Mínima (Hz) Nota 
mín. 

Máxima 
(H2) 

Nota 
máx. 

Extensió tonal: 695 27 185 f# 880 a2 

Total Minim Máxim 

Marge dinámic (dB): 30.3 59.2 89.5 
Área: 

(dB X semitons) 376.1 

376 



Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

L'últinna dada indicada en l'informe de les fonetometries és Tarea del 

camp vocal, valor relaciona! -dB x St-, que permet expressar en una xifra 

l'amplada total de l'área del camp vocal deis participants en la recerca 

practicada. 

Peí que fa a les taules de dades^ que es presenten tot seguit, per tal de 

procedir a l'análisi i a la posterior valorado de les dades resultants, val a 

dir que els valors obtinguts en les medicions han estat disposats en tres 

taules diferents: d'extensió tonal, de marge dinámic i d'área del camp 

vocal. 

Les dades que figuren a la primera taula son les de l'extensió tonal, 

on es presenten quatre dades al costat del codi que ha estat atriburt a 

cada informant. Les dues primeres dades (Stl i St2) son el nombre de 

semitons totals que integren el camp vocal i que han estat recollides, 

respectiva ment, en el transcurs de les dues fonetometries practicades. La 

tercera dada (Dif. St), és la diferénda de semitons que s'ha produrt entre 

les dues medidons practicades, és a dir St2 - S t l ; i la quarta (% Dif. St) 

és l'expressió percentual de l'augment de l'extensió tonal produTt en cada 

informant en fundó de les dades obtingudes a la primera fonetometria 

practicada. 

Peí que fa a la unitat de mesura utilitzada per conéixer l'extensió tonal, val 

a dir que, ates que les dades mesurades en Hz son absolutes, l'extensió 

tonal ha estat mesurat en semitons, peí fet de tractar-se d'una unitat 

relativa que permet realitzar comparacions entre els resultats obtinguts 

peis diferents informants. 

A la segona taula de dades es presenten els resultats del marge 

dinámic en quatre dades. Les dues primeres (dBl i dB2), expressades en 

^ La totalitat de les dades obtingudes en practicar les fonetometries, així com els 
fonetogrames deis diferents grups que han constituít la mostra d'aquest estudi, es troben 
a l'annex I (volum II) d'aquest treball. 
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decibeis -dB-, corresponen al marge dinámic obtingut en dur a terme, 

respectivament les dues medicions del camp vocal. És a dir, es tracta de la 

diferencia que existeix entre la freqüéncia emesa a la máxima intensitat i 

la que s'emet a la mínima intensitat. La tercera dada expressa la 

diferencia del marge dinámic (Dif. dB) entre les dues medicions 

practicades: dB2 - dB l . La quarta dada (% Dif. Db) mostra el percentatge 

de la variado del marge dinámic que ha estat produrt respecte a les dades 

de la primera medició practicada. 

A la tercera taula de dades es presenta Tarea del camp vocal, 

calculada automáticament peí programa informátic en considerar la 

totalitat de freqüéncies produídes i la intensitat máxima i mínima a la que 

aqüestes son emeses. Per aixó, en primer i segon lloc es presenten, 

expressades en dB x St, l'área del camp vocal (Área 1 i Área 2) obtinguda 

en dur a terme, respectivament les dues medicions del camp vocal. La 

tercera dada (Dif. Área) és la diferénda produída en Tarea del camp vocal 

entre les dues medicions practicades, és a dir Área 2 - Área 1; i la quarta 

dada (% Dif. Área) expressa el percentatge de la variació de Tarea 

respecte a les dades de la primera medido practicada. 

A les tres tipologies de taules que es presenten, d'extensió tonal, de 

marge dinámic i d'área del camp vocal; ha estat calculada, a sota de 

cadascuna de les diferents columnes que expressen sempre un mateix 

valor i a totes les taules, la mitjana aritmética de cada valor (Mitj.) i la 

desviado típica o variació estándard (S). La mitjana consisteix en obtenir, 

per a cada grup d'informants i peí total deis informants partidpants deis 

que es disposa de les dues medidons practicades, del valor mitjá obtingut 

per a cadascuna de les dades. La desviado típica ha estat calculada per 

conéixer si el valor resultant de l'aplicadó de la mitjana és o no 

significatiu, i si es detecta la presencia d'algunes dades que s'aparten 

excessivament deis valors de la mitjana. 
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Les taules de dades que s'adjunten tot seguit i al llarg d'aquest capi'tol, es 

presenten ordenades per grups i respectant cronológicament la seva 

realització: en primer lloc el grup A, composat per 18 informants; en 

segon lloc el grup B, composat per 16 informants; en tercer lloc el grup C, 

integrat per 17 informants; en quart lloc el grup D, composat per 8 

informants i en cinqué lloc el grup E, que ha estat constituit per 21 

informants. Finalment, en sisé lloc, figura una taula amb la totalitat de 

dades deis informants deis cinc grups participants en la recerca -80 

persones- deis qué es disposa deis resultats de les dues medicions 

practicades. 

En aquest aspecte val a dir que, tot i que la recerca inicialment ha estat 

practicada sobre 91 informants, ates que hi ha 11 informants deis que no 

es disposa d'una de les dues medicions aplicades, per diferents motius tal 

i com ja ha estat descrit en el capítol 9; no ha estat possible considerar les 

seves dades en aquest estudi. 

D'altra banda, a les taules de tessitures es presenten les dades que han 

estat extretes, igualment, deis informes de les fonetometries practicades, 

incloses a l'annex I d'aquest treball, en qué hi figuren les notes mínima i 

máxima produídes a la primera i a la segona medició practicades. Dades 

que, posteriorment en ser comparades, permetran poder observar l'aveng 

produít com a resultat de la intervenció realitzada i, a mes, poder conéixer 

si finalment, i en quin grau, s'ha produít una correspondencia entre 

l'extensió tonal deis futurs mestres de música i les tessitures de l'alumnat 

d'ensenyament primari, és a dir, si s'ha produrt una adequació del camp 

vocal deis futurs mestres de música ais que ha estat practicat el present 

estudi. 

Les notes máxima i mínima que han estat emeses pels informants en 

cadascuna de les dues medicions practicades, ates que el programa 

informátic utilitzat per a la realització de les fonetometries expressa els 
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resultats en funció al sistema alfabétic de nomenclatura deis sons musicals 

i al sistema de denominació d'octaves que es fa servir al món 

anglogermánic, han estat traduídes al sistema sil-Jábic de nomenclatura de 

sons musicals i al de numeració d'octaves francobelga, peí fet que es 

tracten deis sistemes habitualment utilitzats en els paísos d'influéncia 

musical italiana, entre el que es troba el nostre. 
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11.2.-Resultats per grups 

Tot seguit es presenten, per grups, les taules amb les dades d'extensió 

tonal, de marge dinámic i de l'área del camp vocal, per tot seguit, 

procedir a realitzar una primera valorado en funció deis resultats 

obtinguts en cadascun deis tres parámetres que han estat mesurats. 
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11.2.1.-Grup A 

Extensió tonal del grup A 

Informants S t l St2 Dif. st . o / o Dif. st . 

A l 22 23 1 4,55% 

A3 24 27 3 12,50% 

A4 21 25 4 19,05% 

A5 25 25 0 0,00% 

A6 22 26 4 18,18% 

A7 21 23 2 9,52% 

A8 24 25 1 4,17% 

A9 15 22 7 46,67% 

AlO 23 24 1 4,35% 

A l l 23 31 8 34,78% . 

A13 25 31 6 24,00% 

A15 32 33 1 3,13% 

A16 22 26 4 18,18% 

A17 20 28 8 40,00% 

AIS 21 26 5 23,81% 

A19 23 23 0 0,00% 

A20 24 27 3 12,50% 

A21 26 30 4 15,38% 

Mitj 22,94 26,39 3,44 16,15% 

S 3,33 3,15 2,59 

Taula 11.1. 

382 



Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

A la primera medició practicada, el nombre de semitons que composen 

l'extensió tonal deis futurs mestres de música ha estat, com a mitjana, de 

22,94 semitons, mentre que a la segona medició, un cop aplicada la 

intervenció en formació vocal, ha estat de 26,39 semitons. És a dir, que el 

nombre de semitons en qué ha estat ampliada l'extensió tonal deis 

informants que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat, 

per terme mitjá, de 3,44 semitons, el que representa un 16,15% 

d'augment respecte de la primera medició practicada. 

En alguns informants del grup A, concretament en rA9 i en l'Al? 

l'ampliació de l'extensió tonal ha estat d'un 46,67% i d'un 40% 

respectivament, observant-se que es tracta deis dos informants amb un 

nombre menor de semitons emesos a la primera medició practicada, 

aspecte que ens porta a relacionar que l'increment mes gran es produeix 

en aquell informants que a la primera medició han produít un menor 

nombre de semitons. 

En d'altres informants, l'ampliació de l'extensió tonal ha estat relativament 

petita, com és el cas de l'Al amb un 4,55%, de l'AS amb un 4,17%, de 

I'AIO amb 4,35% i de I'AIS amb un 3,13%, aspecte que es pot relacionar 

amb el fet que es tracta d'informants que, o bé ja cantaven en un cor en 

iniciar la primera medició practicada, o bé tenien una experiencia anterior 

cantant en un cor. D'altra banda, en l'extensió tonal de rA5 i de rA19 no 

hi ha hagut variado, aspecte que, novament, pot ser relacionar amb la 

llarga experiencia d'aquests informants cantant en un cor. 

Tot i aixó, ates que la desviado típica del grup A és molt petita (Stl=3,33; 

St2=3,15 i Dif. St=2,19) es pot condoure que els valors de l'extensió tonal 

del grup resulten molt homogenis. 
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Marge dinámic del grup A 

Informants d B l dB2 Dif. dB % Dif. dB 

A l 26,9 34,6 7,7 28,62% 

A3 19,8 30,3 10,5 53,03% 

A4 33,2 34,1 0,9 2,71% 

A5 28,2 30,8 2,6 9,22% 

A6 23,6 39,3 15,7 66,53% 

A7 30,5 33,5 3 9,84% 

A8 28,8 36,7 7,9 27,43% 

A9 20,6 22,6 2 9,71% 

AlO 27,3 36,3 9 32,97% 

A l l 28,5 35,3 6,8 23,86% 

A13 36,3 40,5 4,2 11,57% 

A15 26,4 37,8 11,4 43,18% 

A16 23,6 33,2 9,6 40,68% 

A17 27,3 35 7,7 28,21% 

AIS 17,1 32,5 15,4 90,06% 

A19 28,2 33,1 4,9 17,38% 

A20 22,6 34,6 12 53,10% 

A21 29,9 34,6 4,7 15,72% 

Miti 26,60 34,16 7,56 31,32% 

S 4,76 3,90 4,37 

Taula 11.2. 
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Peí que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéncies emeses pels futurs mestres de música, les dades resultants de 

la primera medició practicada presenten un valor mitjá de 26,60 dB, 

mentre que després de la intervenció practicada en formaeió vocal ha 

estat de 34,16 dB. En conseqüéncia, el nombre de decibels en qué ha 

estat ampliat el marge dinámic deis informants que han participat en la 

inten/enció en formado vocal ha estat, com a mitjana, de 7,56 dB, el que 

representa un 31,32% d'augment respecte de la primera medició 

practicada. 

Deis informants que han realitzat un augment del marge dinámic molt 

superior al de la mitjana del grup A, destaca el cas de TAIS amb 15,4 dB 

d'augment del marge dinámic, sent alhora l'informant que va registrar el 

menor nombre de decibels a la primera medició practicada, de 17,1 dB. 

Peí que fa a les dades deis informants que han realitzat un augment del 

marge dinámic mes petit que el de la mitjana del grup A, concretament 

l'A4, l'A5, l'A7, l'A9, l 'A l l , l'A13, l'A19 i rA21; val a dir que tot ells son 

persones que anteriorment i paraNelament a la realització de la 

intervendó practicada en formado vocal han estat cantat en cors o han 

partidpat com a vocalistes en grups de música. 

Finalment, i ates que la desviado típica del grup és molt baixa (dBl=4,76; 

dB2=3,90 i Dif. dB=4,37), es pot condoure que els valors del marge 

dinámic del grup B resulten molt homogenis. 
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Área del Camp Vocal del grup A 

Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Arees 

o / o Dif. 
Arees 

A l 149,5 389 239,5 160,20% 

A3 298,8 454,3 155,5 52,04% 

A4 511,3 554,5 43,2 8,45% 

A5 315,2 490,7 175,5 55,68% 

A6 199,6 490,9 291,3 145,94% 

A7 221 491,1 270,1 122,22% 

A8 319,4 462,4 143 44,77% 

A9 190,8 285,6 94,8 49,69% 

AlO 328,2 396,9 68,7 20,93% 

A l l 352,9 628,2 275,3 78,01% 

A13 335,2 533,2 198 59,07% 

A15 366,8 690,7 323,9 88,30% 

A16 207,4 397,6 190,2 91,71% 

A17 359,1 547,9 188,8 52,58% 

AIS 172,5 318,8 146,3 84,81% 

A19 204 490,3 286,3 140,34% 

A20 260,2 551,3 291,1 111,88% 

A21 334,7 553,1 218,4 65,25% 

Mitj 284,81 484,81 199,99 79,55% 

S 91,27 101,91 81,80 

Taula 11.3. 
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Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

En darrer lloc es presenten les dades resultants del tercer valor que ha 

estat considerat en realitzar les medicions del camp vocal deis participants 

en l'estudi, l'área del camp vocal deis futurs mestres de música. En el cas 

de la primera medició, que ha estat practicada de manera previa a la 

realització d'una intervenció en formació vocal, el valor mitjá del grup A ha 

estat de 284,81 dB/st, mentre que a la segona medició, un cop finalitzada 

la intervenció en formació vocal, el valor mitjá del grup ha estat de 484,81 

dB/st. 

Es pot dir, per tant, que l'área del camp vocal deis informants del grup A 

que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat ampliada, 

per terme mitjá, en 199,99 dB/st, el que representa un 79,55% d'augment 

de l'área respecte de la primera medició practicada, i a mes significa que 

l'área del camp vocal resultant és, per terme mitja, una mica mes de dues 

terceres parts mes gran que l'área obtinguda a la primera medició, abans 

de realitzar l'esmentada intervenció. 

Ates que el programa informátic que ha estat utilitzat per practicar les 

fonetometries no expressa, a nivell quantitatiu, el marge dinámic de 

cadascuna de les freqüéncies mesurades a les medicions practicades, no 

es pot establir una correlació directa amb cap altre deis parámetres que 

han estat utilitzats en valorar les dades d'extensió tonal i de marge 

dinámic. 

En el cas de l'área del camp vocal, i ates que la desviado típica del grup 

és molt alta (Área 1= 91,27; Área 2=101,91 i Dif. Área=81,80), es pot 

concloure que els valors del grup A resulten heterogenis. 
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11.2.2.-Grup B 

Extensió tonal del grup B 

Informants S t l St2 Dif. St. o / o Dif. St. 

Bl 22 28 6 27,27% 

B2 18 28 10 55,56% 

83 30 34 4 13,33% 

64 20 32 12 60,00% 

85 15 24 9 60,00% 

B6 22 34 12 54,55% 

B7 22 23 1 4,55% 

B8 24 26 2 8,33% 

B9 22 24 2 9,09% 

BIO 24 26 2 8,33% 

B l l 12 29 17 141,67% 

B12 19 23 4 21,05% 

B13 23 29 6 26,09% 

B14 19 26 7 36,84% 

B15 20 31 11 55,00% 

B16 19 25 6 31,58% 

Mitj 20,69 27,63 6,94 38,330/0 

S 4,05 3,65 4,55 

Taula 11.4. 
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A la primera medició practicada, el nombre de semitons que composen 

l'extensió tonal deis futurs mestres de música ha estat, com a mitjana, de 

20,69 semitons, mentre que a la segona medició, un cop aplicada la 

intervenció en formació vocal, ha estat de 27,63 semitons. És a dir, que el 

nombre de semitons en qué ha estat ampliada l'extensió tonal deis 

informants que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat, 

per terme mitjá, de 6,94 semitons, el que representa un 38,33% 

d'augment respecte de la primera medició practicada. 

En alguns informants del grup B, concretament el B2, B4, B5, B6 i B15 

l'ampliadó de l'extensió tonal produída es sitúa a partir del 54% i, 

excepcionalment, en el cas B l l l'ampliadó produída ha estat d'un 

140,67%. Aquest aspecte ens porta a reladonar que l'increment mes gran 

es produeix en aquell informants que a la primera medido han produft un 

menor nombre de semitons. 

En d'altres informants, l'ampliadó de l'extensió tonal ha estat molt petita, 

comparativament respecte de la mitjana del grup, com és el cas del 87 

amb un 4,55%, i petita en el cas del B8 amb un 8,33%, del 89 amb 

9,09% i del BIO amb un 8,33%, ates que es tracta d'informants que varen 

emetre un nombre de semitons per sobre de la mitjana de la primera 

medició, entre 22 i 24 St. 

Finalment, i ates que la desviado típica del grup és molt baixa (Stl=4,05; 

St2=3,65 i Dif. St=4,55), es pot concloure que els valors de l'extensió 

tonal del grup 8 resulten molt homogenis. 
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Marge dinámic del grup B 

Informants dBl dB2 Dif. dB o / o Dif. dB 

Bl 32,9 33,7 0,8 2,43% 

B2 21,8 24 2,2 10,09% 

63 33,8 40,5 6,7 19,82% 

84 20,8 23,4 2,6 12,50% 

B5 26,5 31,8 5,3 20,00% 

B6 17,6 27,1 9,5 53,98% 

B7 28,9 30,8 1,9 6,57% 

B8 26,8 32,4 5,6 20,90% 

B9 25,3 27,8 2,5 9,88% 

BIO 24,1 28,2 4,1 17,01% 

B l l 25,4 30,3 4,9 19,29% 

B12 25,4 36,1 10,7 42,13% 

B13 29,4 30,8 1,4 4,76% 

B14 27,3 28,8 1,5 5,49% 

B15 21,8 25,9 4,1 18,81% 

B16 27 30,7 3,7 13,70% 

Mitj 25,93 30,14 4,22 17,340/0 

S 4,24 4,37 2,85 

Taula 11.5. 
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Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

Peí que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéncies emeses peis futurs mestres, les dades resultants de la primera 

medició practicada presenten un valor mitjá de 25,93 dB, mentre que 

després de la intervenció practicada en formado vocal, ha estat de 30,14 

dB. En conseqüénda, el nombre de decibeis en qué ha estat ampliat el 

marge dinámic deis informants que han participat en la intervenció en 

formació vocal ha estat, com a mitjana, de 4,22 dB, el que representa un 

17,34% d'augment respecte de la primera medició practicada. 

Deis informants que han realitzat un augment del marge dinámic molt 

superior al de la mitjana del grup B, que és d'un 17,34%, destaca el cas 

del B6, l'informant que va registrar el menor nombre de dB a la primera 

medido practicada (17,1 dB), davant deis 25,93 dB del valor mitjá del 

grup; amb un augment del marge dinámic de 53,98%, tractant-se d'una 

persona sense cap mena d'experiénda anterior tant a nivell coral com 

vocal. Aspecte que ens porta, un cop mes, a relacionar l'increment mes 

gran del marge dinámic amb aquells informants que a la primera medició 

han produrt un menor nombre de decibeis i que a mes no teñen 

experiencia en el camp vocal. 

Peí que fa a les dades deis informants que han realitzat un augment del 

marge dinámic mes petit que el de la mitjana del grup B, els identificats 

amb els codis B l , B2, 84, B7, B9, BIO, B13 i B16; val a dir que tots ells 

son persones que anteriorment i paral-lelament a la realitzadó de la 

intervenció practicada en formació vocal han estat cantat en cors o han 

participat com a vocalistes en grups de música. 

Ates que la desviado típica del grup és molt baixa (dBl=4,24; dB2=4,37 i 

Dif. dB=4,22), es pot condoure que els valors del marge dinámic del grup 

B resulten molt homogenis. 
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Área del Camp Vocal del grup B 

Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees 

o / o Dif. 
Árees 

Bl 309,8 440,4 130,6 42,16% 

B2 234,5 371,2 136,7 58,29% 

B3 418,6 920,7 502,1 119,95% 

B4 205,8 403,9 198,1 96,26% 

85 183,1 290 106,9 58,38% 

B6 256 467,2 211,2 82,50% 

B7 297,8 403 105,2 35,33% 

B8 303,9 456 152,1 50,05% 

B9 252,6 403,8 151,2 59,86%' 

BIO 226,5 443,1 216,6 95,63% 

B l l 122,9 309,1 186,2 151,51% 

B12 191,1 559,2 368,1 192,62% 

B13 158 366,3 208,3 131,84% 

B14 310,7 464,4 153,7 49,47% 

B15 275,2 473 197,8 71,88% 

B16 224,4 473,2 248,8 110,87% 

Mitj 248,18 452,78 204,60 8 7 , 9 1 0 / 0 

S 71,86 141,48 101,83 

Taula 11.6. 
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Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

Les dades resultants del tercer valor que ha estat considerat en realitzar 

les medicions del camp vocal deis participants en l'estudi, l'área del camp 

vocal deis futurs mestres de música, ha presentat, com a valor mitjá del 

grup B, 248,18 dB/st, en el cas de la primera medició practicada de 

manera previa a la realització d'una intervenció en formació vocal. D'altra 

banda, a la segona medició, practicada un cop finalitzada la intervenció en 

formació vocal, el valor mitjá del grup ha estat de 452,78 dB/st. 

Per tant, l'área del camp vocal deis informants del grup B que han 

participat en la intervenció de formació vocal ha estat ampliada, per terme 

mitjá, en 204,60 dB/st, el que representa un 87,91% d'augment de l'área 

respecte de la primera medició practicada, i a mes significa que l'área del 

camp vocal resultant és, per terme mitja, un xic mes de dues terceres 

parts mes gran que l'área obtinguda a la primera medició, abans de 

realitzar l'esmentada intervenció. 

Ates que el programa informátic que ha estat utilitzat per practicar les 

fonetometries no expressa, a nivell quantitatiu, el marge dinámic de 

cadascuna de les freqüéncies mesurades a les medicions practicades, no 

es pot establir una correlació directa amb cap altre deis parámetres que 

han estat utilitzats en valorar les dades d'extensió tonal i de marge 

dinámic. 

Ates que la desviado típica del grup és molt alta (Área 1= 71,86; Área 2= 

141,48 i Dif. Área=101,83), es pot concloure que els valors de l'área del 

camp vocal del grup B resulten heterogenis. 
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11.2.3.-Grup C 

Extensió tonal del grup C 

Informants S t l St2 Dif. St. o / o Dif. St. 

Cl 16 24 8 50,00% 

C2 26 32 6 23,08% 

C4 19 27 8 42,11% 

C6 17 21 4 23,53% 

C7 26 30 4 15,38% 

C9 18 24 6 33,33% 

CIO 23 26 3 13,04% 

C12 20 26 6 30,00% 

C13 22 26 4 18,18% 

C14 27 41 14 51,85% . 

C15 15 27 12 80,00% 

C16 20 22 2 10,00% 

C17 28 31 3 10,71% 

C18 21 22 1 4,76% 

C19 24 28 4 16,67% 

C21 26 32 6 23,08% 

C22 24 30 6 25,00% 

Mitj 21,88 27,59 5,71 27,690/0 

S 4,04 4,89 3,37 

Taula 11.7. 
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Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

A la primera medició practicada, el nombre de semitons que composen 

l'extensió tonal deis futurs mestres de música ha estat, com a mitjana, de 

21,88 semitons, mentre que a la segona medició, un cop aplicada la 

intervenció en formació vocal, ha estat de 27,59 semitons. És a dir, que el 

nombre de semitons en qué ha estat ampliada l'extensió tonal deis 

informants que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat, 

per terme mitjá, de 5,71 semitons, el que representa un 27,69% 

d'augment respecte de la primera medició practicada. 

En alguns deis informants del grup C que han registrat els valors mes 

petits a la primera medició practicada, l'increment de l'extensió tonal 

produrt es sitúa bastant per sobre de la mitjana, aspecte que en permet 

establir, un cop mes, que en un primer terme es produeix un increment de 

l'extensió tonal mes rápidament en aquells alumnes que teñen el camp 

vocal mes petit. Aquest és el cas de l'informant C l , amb un 50% 

d'augment, del C4 amb un 42,11%, del C14 amb un 51,85% i del C15, 

amb una ampliado de l'extensió tonal d'un 80%. 

D'altra banda, els dos informants que han presentat l'increment del 

nombre de semitons mes petit respecte de la mitjana del grup, el C16 i el 

C18, amb un increment de 2 i 1 semitons respectivament, son informants 

amb un baix nivell d'assisténcia a les sessions de formado vocal 

impartides, que ha estat, respectivament del 60% i del 40%. 

Els valors de l'extensió tonal del grup C resulten molt homogenis, dones la 

desviado típica del grup és molt petita (Stl=4,04; St2=4,89 i Dif. 

St=3,37). 
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Marge dinámic del grup C 

Informants dBl dB 2 Dif. dB o / o Dif. dB 

Cl 24,4 26,9 2,5 10,25% 

C2 31,8 35,8 4 12,58% 

C4 26,9 30,1 3,2 11,90% 

C6 18,5 27 8,5 45,95% 

C7 30,3 37,1 6,8 22,44% 

C9 29 31,3 2,3 7,93% 

CIO 24,7 28,6 3,9 15,79% 

C12 18,1 29,2 11,1 61,33% 

C13 27,2 40,9 13,7 50,37% 

C14 29 44,8 15,8 54,48%" 

C15 22,7 28,5 5,8 25,55% 

C16 28,5 31,4 2,9 10,18% 

C17 32 43 11 34,38% 

C18 22,1 22,7 0,6 2,71% 

C19 35,1 38,1 3 8,55% 

C21 32,1 42,9 10,8 33,64% 

C22 26,8 35,1 8,3 30,97% 

Mitj 27,01 33,73 6,72 25,82% 

S 4,79 6,58 4,49 

Taula 11.8. 
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Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

Pe! que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéncies emeses pels futurs mestres, les dades resultants de la primera 

medició practicada presenten un valor mitjá de 27,01 dB, mentre que 

després de la intervenció practicada en formado vocal ha estat de 33,73 

dB. En conseqüénda, el nombre de decibels en qué ha estat ampliat el 

marge dinámic deis informants que han participat en la intervendó en 

formado vocal ha estat, com a mitjana, de 6,72 dB, el que representa un 

25,82% d'augment respecte de la primera medido practicada. 

Els informants que han realitzat l'augment mes gran del marge dinámic, 

molt superior al doble de la mitjana del grup C, que és de d'un 25,82%; 

ha estat l'informant C12, amb un augment del marge dinámic de 61,33%, 

que al mateix temps es l'informant que va registrar el menor nombre de 

dB de tot el grup C durant la primera medido practicada, 18,1 dB, davant 

deis 27,01 dB de mitjana del grup. 

Pd que fa a les dades deis informants que han realitzat un augment del 

marge dinámic mes petit que el de la mitjana del grup C, es pot dir que, 

llevat del CIO, la resta d'informants amb aqüestes característiques están 

relacionats directament amb dos aspectes. Peí que fa al primer aspecte, 

val a dir que els informants identificats amb els codis C l , C2, C9, C17 i 

C19 son persones que anteriorment i parahlelament a la realitzadó de la 

intervendó practicada en formado vocal han estat cantat en cors o han 

partidpat com a vocalistes en grups de música. 

Peí que fa al segon aspecte amb el que ha estat relacionat el baix 

augment del marge dinámic d'alguns informants del grup C, el baix nivell 

d'assisténda a les sessions de formado vocal impartidos, val a dir que els 

informants C4 i C16 han assistit a un 60% de les sessions i el C18 a un 

40%. 
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Ates que la desviado típica del grup C és molt baixa (dBl=4,79; dB2=6,58 

i Dif. dB=4,49), es pot condoure que els valors del marge dinámic del 

grup resulten molt homogenis. 

Área del Camp Vocal del grup C 

Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees 

% Dif. 
Árees 

Cl 136,4 442,4 306 224,34% 

C2 396,5 612,7 216,2 54,53% 

C4 179,2 483,8 304,6 169,98% 

C6 186,1 291,9 105,8 56,85% 

C7 296,9 615,6 318,7 107,34% 

C9 212,7 536,4 323,7 152,19% 

CIO 206,7 472,1 265,4 128,40% 

C12 215,8 544,4 328,6 152,27% 

C13 225,8 635,8 410 181,58% 

C14 354,5 797,2 442,7 124,88% 

C15 204,8 410,2 205,4 100,29% 

C16 291,9 367,1 75,2 25,76% 

C17 220,5 699,5 479 217,23% 

C18 194,8 307 112,2 57,60% 

C19 281,3 462,8 181,5 64,52% 

C21 394,9 881,7 486,8 123,27% 

C22 250,2 530,3 280,1 111,95% 

Miti 249,94 534,76 284,82 120,76% 

S 75,54 160,86 125,60 

Taula 11.9. 
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Capítol 11 Análisi i discussió de les dades 

Les dades resultants de l'área del camp vocal deis futurs mestres de 

música, han presentat, com a valor mitjá en el cas del grup C, la xifra de 

249,94 dB/st a la primera medició practicada, de manera previa a la 

realització de la intervenció en formació vocal. D'altra banda, a la segona 

medició, practicada un cop finalitzada la intervenció en formació vocal, el 

valor mitjá del grup ha estat de 534,76 dB/st. 

Per tant, l'área del camp vocal deis informants del grup C que han 

participat en la intervenció en formació vocal ha estat ampliada, per terme 

mitjá, en 284,82 dB/st, el que representa un 120,76% d'augment de l'área 

respecte de la primera medició practicada i, a mes, significa que l'área del 

camp vocal resultant és, per terme mitja, quelcom mes gran del doble de 

l'área obtinguda a la primera medició, abans de realitzar l'esmentada 

intervenció. 

Ates que el programa informátic que ha estat utilitzat per practicar les 

fonetometries no expressa, a nivell quantitatiu, el marge dinámic de 

cadascuna de les freqüéncies mesurades a les medicions practicades, no 

es pot establir una correlació directa amb cap altre deis parámetres que 

han estat utilitzats en valorar les dades d'extensió tonal i de marge 

dinámic. 

Ates que la desviado típica del grup és molt alta (Área 1=75,54; Área 2= 

160,86 i Dif. Área=125,60), es pot condoure que els valors de l'área del 

camp vocal grup C resulten heterogenis. 
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11.2.4.-Grup D 

Extensió tonal del grup D 

Informants s t l St2 Dif. St. o / o Dif. St. 

DI 14 29 15 107,14% 

D2 17 28 11 64,71% 

D3 16 26 10 62,50% 

D6 19 33 14 73,68% 

D7 22 26 4 18,18% 

D8 14 26 12 85,71% 

D9 20 26 6 30,00% 

DIO 17 31 14 82,35% 

Miti 17,38 28,13 10,75 65,540/0 

S 2,83 2,70 3,96 

Taula 11.10. 

A la primera medició practicada, el nombre de semitons que composen 

l'extensió tonal deis futurs mestres de música ha estat, com a mitjana, de 

17,38 semitons, mentre que a la segona medició, un cop aplicada la 

intervenció en formado vocal, ha estat de 28,13 semitons. És a dir, que el 

nombre de semitons en qué ha estat ampliada l'extensió tonal deis 

informants que han participat en la intervendó en formado vocal ha estat, 

per terme mitjá, de 10,75 semitons, el que representa un 65,54% 

d'augment respecte de la primera medició practicada. 

Val a dir que, en alguns deis informants del grup D, l'increment de 

l'extensió tonal produída es sitúa bastant per sobre de la mitjana del grup. 

Es tracta del DI amb un 107,14% d'increment, del D8 amb un 85,71% i 

del DIO amb d'un 82,35%. Peí que fa ais dos primers informants, son els 

que presentaren els valors mes petits a la primera medició practicada, 

aspecte que, novament ens porta a establir una relació entre el nivell mes 
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alt d'augment produrt i les persones amb menys extensió tonal a la 

primera medició. 

D'altra banda i, comparativament amb el valor mitjá del grup, el dos 

informants que presentaren el major nombre de semitons a la primera 

medició, el D7 i el D9, son els qué han realitzat l'augment mes petit de 

l'extensió tonal. 

Per últim, val a dir que la desviado típica del grup és molt baixa 

(Stl=2,83; St2=2,70 i Dif. St=3,96), i en conseqüéncia es pot concloure 

que els valors d'extensió tonal del grup D resulten molt homogenis. 

Marge dinámic del grup D 

Informants dBl dB2 Dif. dB % Dif. dB 

DI 17,9 24,7 6,8 37,99% 

D2 18,7 30,7 12 64,17% 

D3 28,6 29,2 0,6 2,10% 

D5 24,7 35 10,3 41,70% 

D7 22,7 24,2 1,5 6,61% 

D8 19,6 29,4 9,8 50,00% 

D9 25,1 30,7 5,6 22,31% 

DIO 22,1 30,8 8,7 39,37% 

Mitj 22,43 29,34 6,91 33,03% 

S 3,64 3,50 4,14 

Taula 11.11. 

Peí que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéndes emeses pels futurs mestres, les dades resultants de la primera 

medido practicada presenten un valor mitjá de 22,43 dB, mentre que 

després de la intervendó practicada en formado vocal ha estat de 29,34 

dB. En conseqüéncia, el nombre de decibeis en qué ha estat ampliat el 

marge dinámic deis informants que han partidpat en la intervendó en 
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formado vocal ha estat, com a mitjana, de 6,91 dB, el que representa un 

33,03% d'augment respecte de la primera medido practicada. 

Els informants que han reaiitzat l'augment mes gran del marge dinámic, 

molt superior al de la mitjana del grup D, han estat aquells informants que 

van registrar el menor nombre de decibeis de tot el grup durant la primera 

medició practicada i alhora situada per sota de la mitjana del grup, que va 

ser de 22,43 dB. Es tracta deis informants identificats amb els codis DI, 

D2 i D8, informants que, a mes, no han participat mai en cap grup coral, 

en cap grup de música moderna com a vocalistes, ni tampoc han reaiitzat 

estudis de cant. 

Els valors del marge dinámic del grup D resulten molt homogenis, ates 

que la desviado típica del grup és molt baixa (dBl=3,64; dB2=3,5Q i Dif. 

dB=4,14). 

Área del Camp Vocal del grup D 

Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees 

% Dif. 
Árees 

DI 94,9 528,1 433,2 456,48% 

D2 113,4 456,4 343 302,47% 

D3 146,6 484,4 337,8 230,42% 

D6 235 576,3 341,3 145,23% 

D7 195 412,9 217,9 111,74% 

D8 187,2 377,4 190,2 101,60% 

D9 277,6 623,2 345,6 124,50% 

DIO 194,5 584,4 389,9 200,46% 

Miti 180,53 505,39 324,86 209,11% 

s 60,74 87,38 81,71 

Taula 11.12. 
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Les dades resultants de l'área del camp vocal deis futurs mestres de 

música han presentat, com a valor mitjá en el cas del grup D, la xifra de 

180,53 dB/st a la primera medició practicada de manera previa a la 

realització de la intervenció en formació vocal. D'altra banda, a la segona 

medició, practicada un cop finalitzada la intervenció en formació vocal, el 

valor mitjá del grup ha estat de 505,39 dB/st. 

Per tant, l'área del camp vocal deis informants del grup D que han 

participat en la intervenció en formació vocal ha estat ampliada, per terme 

mitjá, en 324,86 dB/st, el que representa un 209,11% d'augment de l'área 

respecte de la primera medició practicada, i a mes significa que l'área del 

camp vocal resultant, per terme mitja, ha estat doblada dos cops respecte 

de l'área obtinguda a la primera medició, abans de realitzar l'esmentada 

intervenció. 

Ates que el programa informátic que ha estat utilitzat per practicar les 

fonetometries no expressa, a nivell quantitatiu, el marge dinámic de 

cadascuna de les freqüéncies mesurades a les medicions practicades, no 

es pot establir una correlació directa amb cap altre deis parámetres que 

han estat utilitzats en valorar les dades d'extensió tonal i de marge 

dinámic. 

Ates que la desviado típica del grup és molt alta (Área 1=60,74; Área 2= 

87,38 i Dif. Área=81,71), es pot condoure que els valors de l'área del 

camp vocal grup D resulten heterogenis. 
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11.2.5.-Grup E 

Extensió tonal del grup E 

Informants S t l St2 Dif. St. " / o Dif. St. 

El 23 25 2 8,70% 

E2 17 23 6 35,29% 

E3 25 29 4 16,00% 

E4 28 30 2 7,14% 

E5 26 30 4 15,38% 

E6 22 33 11 50,00% 

E7 23 30 7 30,43% 

E8 23 29 6 26,09% 

E9 19 31 12 63,16% 

ElO 17 32 15 88,24% 

E l l 20 26 6 30,00% 

E12 27 35 8 29,63% 

E13 23 30 7 30,43% 

E14 18 26 8 44,44% 

E15 21 22 1 4,76% 

E16 25 30 5 20,00% 

El? 18 35 17 94,44% 

E18 18 30 12 66,67% 

E19 29 33 4 13,79% 

E20 28 32 4 14,29% 

E21 23 31 8 34,78% 

Mitj 22,52 29,62 7,10 34,46% 

S 3,82 3,51 4,25 

Taula 11.13. 
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A la primera medició practicada, el nombre de semitons que composen 

l'extensió tonal deis futurs mestres de música ha estat, com a mitjana, de 

22,52 semitons, mentre que a la segona medició, un cop aplicada la 

intervendó en formado vocal, ha estat de 29,62 semitons. És a dir, que el 

nombre de semitons en qué ha estat ampliada l'extensió tonal deis 

informants que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat, 

per terme mitjá, de 7,10 semitons, el que representa un 34,46% 

d'augment respecte de la primera medició practicada. 

L'augment de l'extensió tonal produída en el grup E, en el cas d'aquells 

informants que a la primera medició han obtingut el menor nombre de 

semitons es sitúa, novament, bastant per sobre de la mitjana de grup E 

que ha estat d'un 34,46%. Aquest informants son rE6 amb un 50% 

d'augment de l'extensió tonal, l'E9 amb un 63,16%, I'EIO amb un 88,24%, 

l'E14 amb un 44,44%, l'E17 amb un 94,44% i l'E18 amb un 66,67%. 

D'altra banda, comparativament amb el valor mitjá del grup, l'informant 

E15 presenta un augment molt petit de l'extensió tonal, d'un 4,76%, 

aspecte que es pot reladonar amb dos factors. El primer és que es tracta 

d'un informant que fa tres anys que estudia cant, motiu peí qual ja 

disposa d'una extensió vocal forga desenvolupada. El segon factor es 

relaciona amb el baix nivell d'assisténcia de l'esmentat informant a les 

sessions de formació vocal impartides, que ha estat, únicament, d'un 

50%. 

Per últim, val a dir que la desviado típica del grup és molt baixa 

(Stl=3,82; St2=3,51 i Dif. St=4,25), i en conseqüénda es pot condoure 

que els valors d'extensió tonal del grup E resulten molt homogenis. 
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Marge dinámic del grup E 

Informants dBl dB2 Dif. dB » / o Dif. dB 

E l 31,6 35,8 4,2 13,29% 

E2 36,4 44 7,6 20,88% 

E3 39,8 45,5 5,7 14,32% 

E4 34,9 35,4 0,5 1,43% 

E5 37 46,2 9,2 24,86% 

E6 28,7 39,3 10,6 36,93% 

E7 37,4 45,6 8,2 21,93% 

E8 35,4 45,3 9,9 27,97% 

E9 36,3 39,8 3,5 9,64% 

ElO 30,9 37,9 7 22,65% 

E l l 42,3 45,4 3,1 7,33% 

E12 41,1 46,3 5,2 12,65% 

E13 33,4 37,6 4,2 12,57% 

E14 36,1 47,5 11,4 31,58% 

E15 41,4 41,6 0,2 0,48% 

E16 42,4 46,6 4,2 9,91% 

E17 38,3 40,1 1,8 4,70% 

E18 32,8 46,8 14 42,68% 

E19 45,8 47,6 1,8 3,93% 

E20 40 46 6 15,00% 

E21 35,8 40 4,2 11,73% 

Miti 37,04 42,87 5,83 16,50% 

S 4,27 4,07 3,71 

Taula 11.14. 
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Peí que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéncies emeses pels futurs mestres, les dades resultants de la primera 

medició practicada presenten un valor mitjá de 37,04 dB -la xifra mes 

elevada de totes les primeres medicions del marge dinámic efectuades en 

els grups participants en l'estudi. El resultat de la segona medició 

practicada, posteriorment a la realització de la intervenció en formació 

vocal, ha estat de 42,87 dB, com a valor mitjá. En conseqüéncia, el 

nombre de decibeis en qué ha estat ampliat el marge dinámic deis 

informants que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat, 

com a mitjana, de 5,83 dB, el que representa un 16,50% d'augment 

respecte de la primera medició practicada. 

Els informants del grup E que han reaiitzat un percentatge d'augment del 

marge dinámic mes gran que el de la mitjana del grup, que és d'un 

16,50%; han estat també els informants amb el menor nombre de dB de 

tot el grup durant la primera medició practicada i alhora situada per sota 

de la mitjana del grup, que va ser de 37,04 dB. Es tracta deis informants 

identificats amb els codis E5, E6, E7, E8, ElO, E14 i E18. 

Peí que fa a l'informant E15, val a dir que ha estat el que ha reaiitzat 

l'augment del marge dinámic mes petit, amb un 0,48%, aspecte que es 

pot relacionar amb el baix nivell d'assisténcia a les sessions de formació 

vocal impartiides, que en el cas d'aquest informant ha estat d'un 50%. 

Per últim, val a dir que la desviado típica del grup és molt baixa 

(Stl=4,27; St2=4,07 i Dif. St=3,71), i en conseqüénda es pot condoure 

que els valors del marge dinámic del grup E resulten forga homogenis. 
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Área del Camp Vocal del grup E 

Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees 

o / o Dif. 
Árees 

E l 491,7 651,3 159,6 32,46% 

E2 472,3 684,3 212 44,89% 

E3 657,3 859,5 202,2 30,76% 

E4 566,9 688,8 121,9 21,50% 

E5 535 553,8 18,8 3,51% 

E6 327,4 712,7 385,3 117,68% 

E7 416,5 746,6 330,1 79,26% 

E8 318,7 774,4 455,7 142,99% 

E9 378,1 731,1 353 93,36% 

ElO 352,9 749,2 396,3 112,30% 

E l l 376,2 642,4 266,2 70,76% 

E12 587,3 800 212,7 36,22% 

E13 386,2 683,2 297 76,90% 

E14 270,2 692,9 422,7 156,44% 

E15 646,9 745,9 99 15,30% 

E16 532,6 575,7 43,1 8,09% 

E17 439,5 686,3 246,8 56,15% 

E18 364,9 688,3 323,4 88,63% 

E19 525,2 914 388,8 74,03% 

E20 479 895,5 416,5 86,95% 

E21 453,1 743,7 290,6 64,14% 

Mitj 456,09 724,74 268,65 6 7 , 2 5 0 / 0 

S 108,04 90,94 127,83 

Taula 11.15. 
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Les dades resultants de l'área del camp vocal deis futurs mestres de 

música han presentat, com a valor mitjá en el cas del grup E, la xifra de 

456,09 dB/st, a la primera medició practicada de manera previa a la 

realització de la intervenció en formació vocal. D'altra banda, a la segona 

medició, practicada un cop finalitzada la intervenció en formació vocal, el 

valor mitjá del grup ha estat de 724,74 dB/st. 

Per tant, l'área del camp vocal deis informants del grup E que han 

participat en la intervenció de formació vocal ha estat ampliada, per terme 

mitjá, en 268,65dB/st, el que representa un d'augment de l'área 67,25% 

respecte de la primera medido practicada, i a mes significa que l'área del 

camp vocal resultant, per terme mitja, ha estat incrementada en dues 

terceres parts respecte de l'área obtinguda a la primera medido, abans de 

realitzar l'esmentada intervenció. 

Ates que el programa informátic que ha estat utilitzat per practicar les 

fonetometries no expressa, a nivell quantitatiu, el marge dinámic de 

cadascuna de les freqüéncies mesurades a les medicions practicades, no 

es pot establir una correladó directa amb cap altre deis parámetres que 

han estat utilitzats en valorar les dades d'extensió tonal i de marge 

dinámic. 

Ates que la desviado típica del grup és molt alta (Área 1=108,04; Área 2= 

90,94 i Dif Área=127,83), es pot concloure que els valors de l'área del 

camp vocal grup E resulten heterogenis. 
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11.3.-Resultats generáis 

En aquest apartat es presenten les dades corresponents a la totalitat deis 

participants en l'estudi realitzat -la suma deis grups A, B, C, D i E, deis qué 

es disposa de les dues fonetometries practicades i, posteriorment, una 

valorado de les dades obtingudes, establint una correlació amb les dades 

resultants deis diferents grups. Per aixó, en primer lloc s'interpreten i es 

valoren els resultats obtinguts peí que fa a l'extensió tonal, en segon lloc 

els resultats del marge dinámic de les freqüéncies emeses, i en tercer lloc 

els resultats de l'área que conforma el camp vocal deis informants 

participants en la recerca. 

ll.S.l.-Valoració deis resultats d'extensió tonal 

Extensió tonal de tots el grups 

Informants s t l St2 Dif. St. % Dif. st . 

A l 22 23 1 4,55% 

A3 24 27 3 12,50% 

A4 21 25 4 19,05% 

A5 25 25 0 0,00% 

A6 22 26 4 18,18% 

A7 21 23 2 9,52% 

A8 24 25 1 4,17% 

A9 15 22 7 46,67% 

AlO 23 24 1 4,35% 

A l l 23 31 8 34,78% 

AIS 25 31 6 24,00% 

A15 32 33 1 3,13% 

A16 22 26 4 18,18% 

A17 20 28 8 40,00% 

AIS 21 26 5 23,81% 

A19 23 23 0 0,00% 

A20 24 27 3 12,50% 

A21 26 30 4 15,38% 

Bl 22 28 6 27,27% 
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Informants S t l St2 D i f . St. o / o D i f . St. 

B2 18 28 10 55,56% 

83 30 34 4 13,33% 

B4 20 32 12 60,00% 

B5 15 24 9 60,00% 

B6 22 34 12 54,55% 

B7 22 23 1 4,55% 

B8 24 26 2 8,33% 

B9 22 24 2 9,09% 

BIO 24 26 2 8,33% 

B l l 12 29 17 141,67% 

B12 19 23 4 21,05% 

B13 23 29 6 26,09% 

B14 19 26 7 36,84% 

B15 20 31 11 55,00% 

B16 19 25 6 31,58% 

Cl 16 24 8 50,00% 

C2 26 32 6 23,08% 

C4 19 27 8 42,11% 

C6 17 21 4 23,53% 

C7 26 30 4 15,38% 

C9 18 24 6 33,33% 

CIO 23 26 3 13,04% 

C12 20 26 6 30,00% 

C13 22 26 4 18,18% 

C14 27 41 14 51,85% 

C15 15 27 12 80,00% 

C16 20 22 2 10,00% 

C17 28 31 3 10,71% 

C18 21 22 1 4,76% 

C19 24 28 4 16,67% 

C21 26 32 6 23,08% 

C22 24 30 6 25,00% 
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Informants S t l St2 Dif. St. o / o Dif. St. 

DI 14 29 15 107,14% 

D2 17 28 11 64,71% 

D3 16 26 10 62,50% 

D6 19 33 14 73,68% 

D7 22 26 4 18,18% 

D8 14 26 12 85,71% 

D9 20 26 6 30,00% 

DIO 17 31 14 82,35% 

E l 23 25 2 8,70% 

E2 17 23 6 35,29% 

E3 25 29 4 16,00% 

E4 28 30 2 7,14% 

E5 26 30 4 15,38% 

E6 22 33 11 50,00% . 

E7 23 30 7 30,43% 

E8 23 29 6 26,09% 

E9 19 31 12 63,16% 

ElO 17 32 15 88,24% 

E l l 20 26 6 30,00% 

E12 27 35 8 29,63% 

E13 23 30 7 30,43% 

E14 18 26 8 44,44% 

E15 21 22 1 4,76% 

E16 25 30 5 20,00% 

E17 18 35 17 94,44% 

E18 18 30 12 66,67% 

E19 29 33 4 13,79% 

E20 28 32 4 14,29% 

E21 23 31 8 34,78% 

Mitj 21,60 27,91 6,31 32,78% 

S 3,98 3,82 4,22 

Taula 11.16. 
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Pe! que fa al primer valor que ha estat mesurat, el nombre de semitons 

que composen l'extensió tonal deis futurs mestres de música, les dades 

resultants a la primera medició practicada donen un valor mitjá, a nivell 

global de la totalitat de participants deis que es disposen de les dades de 

les dues medicions practicades, de 21,60 semitons. Aqüestes xifres per 

grups, i tal i com ha estat exposat en els apartats anterior és de 22,94 

semitons en el grup A, de 20,69 semitons en el grup B, de 21,88 semitons 

en el grup C, de 17,38 semitons en el grup D i de 22,52 semitons en el 

grup E. 

Les dades resultants a la segona medició, després de la intervenció 

practicada en formado vocal, presenten un valor mitjá a nivell global de 

27,91 semitons, resultats que per grups son de 26,39 semitons en el grup 

A, de 27,63 semitons en el grup B, de 27,59 semitons en el grup C, de 

28,13 semitons en el grup D i de 29,62 semitons en el grup E. 

En conseqüéncia, el nombre de semitons en qué ha estat ampliat el camp 

vocal deis informants que han partidpat en la intervenció en formado 

vocal a nivell glpbal ha estat de 6,31 semitons, el que representa un 

32,78% d'augment respecte de la primera medido practicada. 

Aquestos dades per grups son de 3,44 semitons en el grup A, el que 

representa un 16,15% d'augment respecte de la primera medido 

practicada; de 6,94 semitons em el grup B, el que representa un 38,33% 

d'augment respecte de la primera medido practicada; de 5,71 semitons en 

el grup C, el que representa un 27,69% augment respecte de la primera 

medició practicada; de 10,75 semitons en el grup D, el que representa un 

augment del 65,54% respecte de la primera medició practicada; i de 7,10 

semitons en el grup E, el que representa un augment del 34,46% respecte 

de la primera medició practicada. 
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Ates que de la desviado típica deis valors de l'extensió tonal de la totalitat 

deis grups participants en l'estudi son molts baixos (Stl=3,98; St2=3,82 i 

Dif. St=4,22), es pot concloure que, peí que fa a aquest aspecte, el grup 

és molt homogeni. 

EXTENSIÓ TONAL MITJANA DELS GRUPS 

St l* St2* Nombre de 

semitons 

augmentáis 

Percentatge 

de l'augment 

Grup A 22,94 26,39 3,44 16,15% 

Grup B 20,69 27,63 6,94 38,33% 

GrupC 21,88 27,59 5,71 27,69% 

Grup D 17,38 28,13 10,75 65,54% 

Grup E 22,52 29,62 7,10 34,46% 

Tots els 

grups 

21,60 27,91 6,31 32,78% 

Taula 11.17 

*Stl: Nombre de semitons emesos a la primera medició practicada. 

*St2: Nombre de semitons emesos a la segona medició practicada. 

Gráfic 11.2. 

Semitons augmentats 

E 
1 Semitons 
augmentats 

Grup Grup Grup Grup Grup Tots 
A B C D E els 

grups 

Gráfic 11.3. 
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11.3.2.-Valoració deis resultats del marge dinámic 

Marge dinámic de tots els grups 

Informants d B l dB2 Dif. dB o / o Dif. dB 

Al 26,9 34,6 7,7 28,62% 

A3 19,8 30,3 10,5 53,03% 

A4 33,2 34,1 0,9 2,71% 

A5 28,2 30,8 2,6 9,22% 

A6 23,6 39,3 15,7 66,53% 

A7 30,5 33,5 3 9,84% 

A8 28,8 36,7 7,9 27,43% 

A9 20,6 22,6 2 9,71% 

AlO 27,3 36,3 9 32,97% 

A l l 28,5 35,3 6,8 23,86% 

AIS 36,3 40,5 4,2 11,57% 

A15 26,4 37,8 11,4 43,18% 

A16 23,6 33,2 9,6 40,68% 

A17 27,3 35 7,7 28,21% 

AIS 17,1 32,5 15,4 90,06% 

A19 28,2 33,1 4,9 17,38% 

A20 22,6 34,6 12 53,10% 

A21 29,9 34,6 4,7 15,72% 

Bl 32,9 33,7 0,8 2,43% 

B2 21,8 24 2,2 10,09% 

83 33,8 40,5 6,7 19,82% 

84 20,8 23,4 2,6 12,50% 

B5 26,5 31,8 5,3 20,00% 

B6 17,6 27,1 9,5 53,98% 

B7 28,9 30,8 1,9 6,57% 

B8 26,8 32,4 5,6 20,90% 

B9 25,3 27,8 2,5 9,88% 

BIO 24,1 28,2 4,1 17,01% 

B l l 25,4 30,3 4,9 19,29% 
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Informants dBl dB2 Dif. dB % Dif. dB 

B12 25,4 36,1 10,7 42,13% 

B13 29,4 30,8 1,4 4,76% 

B14 27,3 28,8 1,5 5,49% 

B15 21,8 25,9 4,1 18,81% 

B16 27 30,7 3,7 13,70% 

Cl 24,4 26,9 2,5 10,25% 

C2 31,8 35,8 4 12,58% 

C4 26,9 30,1 3,2 11,90% 

C6 18,5 27 8,5 45,95% 

C7 30,3 37,1 6,8 22,44% 

C9 29 31,3 2,3 7,93% 

CIO 24,7 28,6 3,9 15,79% 

C12 18,1 29,2 11,1 61,33% 

C13 27,2 40,9 13,7 50,37% 

C14 29 44,8 15,8 54,48% 

C15 22,7 28,5 5,8 25,55% 

C16 28,5 31,4 2,9 10,18% 

C17 32 43 11 34,38% 

C18 22,1 22,7 0,6 2,71% 

C19 35,1 38,1 3 8,55% 

C21 32,1 42,9 10,8 33,64% 

C22 26,8 35,1 8,3 30,97% 

DI 17,9 24,7 6,8 37,99% 

D2 18,7 30,7 12 64,17% 

D3 28,6 29,2 0,6 2,10% 

D6 24,7 35 10,3 41,70% 

D7 22,7 24,2 1,5 6,61% 

D8 19,6 29,4 9,8 50,00% 

D9 25,1 30,7 5,6 22,31% 

DIO 22,1 30,8 8,7 39,37% 

El 31,6 35,8 4,2 13,29% 

E2 36,4 44 7,6 20,88% 
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Informants dBl dB2 Dif. dB % Dif. dB 

E3 39,8 45,5 5,7 14,32% 

E4 34,9 35,4 0,5 1,43% 

E5 37 46,2 9,2 24,86% 

E6 28,7 39,3 10,6 36,93% 

E7 37,4 45,6 8,2 21,93% 

E8 35,4 45,3 9,9 27,97% 

E9 36,3 39,8 3,5 9,64% 

ElO 30,9 37,9 7 22,65% 

E l l 42,3 45,4 3,1 7,33% 

E12 41,1 46,3 5,2 12,65% 

E13 33,4 37,6 4,2 12,57% 

E14 36,1 47,5 11,4 31,58% 

E15 41,4 41,6 0,2 0,48% 

E16 42,4 46,6 4,2 9,91% 

E17 38,3 40,1 1,8 4,70% 

E18 32,8 46,8 14 42,68% 

E19 45,8 47,6 1,8 3,93% 

E20 40 46 6 15,00% 

E21 35,8 40 4,2 11,73% 

Miti 28,88 35,07 6,19 23,64% 

S 6,66 6,78 4,01 

Taula 11.18. 

Peí que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéncies emeses que composen el camp vocal deis futurs mestres, les 

dades resultants a la primera medició practicada presenten un valor mitjá, 

a nivell global de la totalitat de participants deis que es disposa de les 

dades de les dues medicions practicades, de 28,88 dB. Per grups és de 

26,60 dB en el grup A, 25,93 dB en el grup B, 27,01 dB en el grup C, 

22,43 dB en el grup D i 37,04 dB en el grup E. 

417 



Adequació del camp vocal deis mestres de música Edmon EIgstrom 

Les dades resultants a la segona medició del camp vocal, després de la 

intervenció practicada en formació vocal, presenten un valor mitjá a nivell 

global de 35,07 dB. Resultats que expressats per grups son de 34,16 dB 

en el grup A, de 30,14 dB en el grup B, de 33,73 dB en el grup C, de 

29,34 dB en el grup D i de 42,87 dB en el grup E. 

En conseqüéncia, el nombre de decibeis en qué han estat ampliat el 

marge dinámic de les freqüéncies que integren el camp vocal deis 

informants que han participat en la intervenció en formació vocal ha estat, 

a nivell global, de 6,19 decibeis, el que representa un 23,64% d'augment 

respecte de la primera medició practicada. 

Aqüestes dades per grups son de 7,56 dB en el grup A, el que representa 

un 31,2% d'augment; de 4,22 dB en el grup B, el que representa un 

17,34% d'augment; de 6,72 dB en el grup C, el que representa un 

25,82% d'augment; de 6,91 dB en el grup D, el que representa un 

augment del 33,03%; i de 5,83 dB en el grup E, el que representa un 

augment del 16,50%. 

Ates que de la desviado típica deis valors del marge dinámic de la totalitat 

deis grups partidpants en l'estudi son forga baixos (dBl=6,66; dB2=6,78 i 

Dif. dB=4,01), es pot concloure que, peí que fa a aquest aspecte, el grup 

és molt homogeni. 
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M A R G E D I N Á M I C M I T J Á D E L S G R U P S 

d B l * 

V a l o r m i t j á 

d B 2 * 

V a l o r m i t j á 

N o m b r e d e 

d e c i b e i s 

a u g m e n t a t s 

P e r c e n t a t g e 

d e d B 

a u g m e n t a t s 

G r u p A 26,60 34,16 7,56 31,32% 

G r u p B 25,93 30,14 4,22 17,34% 

Grup C 27,01 33,73 6,72 25,82% 

G r u p D 22,43 29,34 6,91 33,03% 

G r u p E 37,04 42,87 5,83 16,50% 

Tots e l s 

g r u p s 

2 8 , 8 8 3 5 , 0 7 6 , 1 9 2 3 , 6 4 % 

Taula 11.19 

*dBl: nombre de decibeis que composen el marge dinámic de les freqüéncies emeses 

a la primera fonetometria practicada. 

*dB2: nombre de decibeis que composen el marge dinámic de les freqüéncies emeses 

a la segona fonetometria practicada. 
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11.3.3.-Valoració deis resultats de l'área del camp vocal 

Área del Camp Vocal de tots els grups 

Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees o / o Dif, Árees 

A l 149,5 389 239,5 160,20% 

A3 298,8 454,3 155,5 52,04% 

A4 511,3 554,5 43,2 8,45% 

A5 315,2 490,7 175,5 55,68% 

A6 199,6 490,9 291,3 145,94% 

A7 221 491,1 270,1 122,22% 

A8 319,4 462,4 143 44,77% 

A9 190,8 285,6 94,8 49,69% 

AlO 328,2 396,9 68,7 20,93% 

A l l 352,9 628,2 275,3 78,01% 

A13 335,2 533,2 198 59,07% • 

A15 366,8 690,7 323,9 88,30% 

A16 207,4 397,6 190,2 91,71% 

A17 359,1 547,9 188,8 52,58% 

AIS 172,5 318,8 146,3 84,81% 

A19 204 490,3 286,3 140,34% 

A20 260,2 551,3 291,1 111,88% 

A21 334,7 553,1 218,4 65,25% 

Bl 309,8 440,4 130,6 42,16% 

B2 234,5 371,2 136,7 58,29% 

B3 418,6 920,7 502,1 119,95% 

B4 205,8 403,9 198,1 96,26% 

B5 183,1 290 106,9 58,38% 

B6 256 467,2 211,2 82,50% 

B7 297,8 403 105,2 35,33% 

BB 303,9 456 152,1 50,05% 

B9 252,6 403,8 151,2 59,86% 

BIO 226,5 443,1 216,6 95,63% 

B l l 122,9 309,1 186,2 151,51% 
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Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees % Dif. Árees 

B12 191,1 559,2 368,1 192,62% 

813 158 366,3 208,3 131,84% 

B14 310,7 464,4 153,7 49,47% 

B15 275,2 473 197,8 71,88% 

B16 224,4 473,2 248,8 110,87% 

C l 136,4 442,4 306 224,34% 

C2 396,5 612,7 216,2 54,53% 

C4 179,2 483,8 304,5 169,98% 

C6 186,1 291,9 105,8 56,85% 

C7 296,9 615,6 318,7 107,34% 

C9 212,7 536,4 323,7 152,19% 

CIO 206,7 472,1 265,4 128,40% 

C12 215,8 544,4 328,6 152,27% 

C13 225,8 635,8 410 181,58% 

C14 354,5 797,2 442,7 124,88% 

C15 204,8 410,2 205,4 100,29% 

C16 291,9 367,1 75,2 25,76% 

C17 220,5 699,5 479 217,23% 

C18 194,8 307 112,2 57,60% 

C19 281,3 462,8 181,5 64,52% 

C21 394,9 881,7 486,8 123,27% 

C22 250,2 530,3 280,1 111,95% 

DI 94,9 528,1 433,2 456,48% 

D2 113,4 456,4 343 302,47% 

D3 146,6 484,4 337,8 230,42% 

D6 235 576,3 341,3 145,23% 

D7 195 412,9 217,9 111,74% 

D8 187,2 377,4 190,2 101,60% 

D9 277,6 623,2 345,6 124,50% 

DIO 194,5 584,4 389,9 200,46% 

E l 491,7 651,3 159,6 32,46% 

E2 472,3 684,3 212 44,89% 
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Informants Área 1 Área 2 
Dif 
Árees " / o Dif. Árees 

E3 657,3 859,5 202,2 30,76% 

E4 566,9 688,8 121,9 21,50% 

E5 535 553,8 18,8 3,51% 

E6 327,4 712,7 385,3 117,68% 

E7 416,5 746,6 330,1 79,26% 

E8 318,7 774,4 455,7 142,99% 

E9 378,1 731,1 353 93,36% 

ElO 352,9 749,2 396,3 112,30% 

E l l 376,2 642,4 266,2 70,76% 

E12 587,3 800 212,7 36,22% 

E13 386,2 683,2 297 76,90% 

E14 270,2 692,9 422,7 156,44% 

E15 646,9 745,9 99 15,30% 

E16 532,6 575,7 43,1 8,09% • 

E17 439,5 686,3 246,8 56,15% 

E18 364,9 688,3 323,4 88,63% 

E19 525,2 914 388,8 74,03% 

E20 479 895,5 416,5 86,95% 

E21 453,1 743,7 290,6 64,14% 

Miti 304,61 554,06 249,45 99,71% 

S 127,46 159,00 115,07 

Taula 11.20. 

Les dades resultants del tercer valor que ha estat considerat. Tarea que 

integra el camp vocal deis futurs mestres, a la primera medició practicada 

han donat un valor mitjá, a nivell global de la totalitat de participants deis 

que es disposen de les dades de les dues medicions practicades, de 

304,61 dB/st. Per grups, les dades resultants son de 284,81 dB/st en el 

grup A, 248,18 dB/st en el grup B, 249,94 dB/st en el grup C, 180,53 

dB/st en el grup D i de 456,09 dB/st en el grup E. 
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El valor mitjá que ha resultat a nivell global en la segona medició 

practicada després de la intervenció en formació vocal és de 554,06 dB/st. 

Per grups és de 484,81 dB/st en el grup A, de 452,78 dB/st en el grup B, 

de 534,76 dB/st en el grup C, de 505,39 dB/st en el grup D i de 724,74 

dB/st en el grup E. 

Per tant, el nombre de decibels/semitons en qué ha estat ampliada l'área 

del camp vocal deis participants en la intervenció de formació vocal ha 

estat, a nivell global de 249,45 dB/st, el que representa, un 99,71%, 

gairebé un 100% d'augment de l'área respecte de la primera medició 

practicada, és a dir que, prácticament, l'área del camp vocal ha estat 

doblada. 

La diferencia d'árees per grups és de 199,99 dB/st en el grup A, el que 

representa un 79,55% d'augment; de 204,60 dB/st en el grup B, el que 

representa un 87,91% d'augment; de 284,82 dB/st en el grup C, el que 

representa un 120,76% d'augment; de 324,86 dB/st en el grup D, el que 

representa un augment del 209,11%; i de 268,65 dB/st en el grup E, el 

que representa un augment del 67,25%. 

Ates que de la desviado típica deis valors de l'área del camp vocal de la 

totalitat deis grups partidpants en l'estudi son molts alts (Área1=127,46; 

Área2=159,00 i Dif. Área=115,07), es pot condoure que en aquest 

aspecte el grup és molt heterogeni. 
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ÁREA DEL CAMP VOCAL MITJANA DE TOTS ELS GRUPS 

Areal* 

dBx s t 

Area2* 

dBx s t 

Diferencia 

d B x s t 

Percentatge 

Grup A 284,81 484,81 199,99 79,55% 

Grup B 248,18 452,78 204,60 87,91% 

Grup C 249,94 534,76 284,82 120,76% 

Grup D 180,53 505,39 324,86 209,11% 

Grup E 456,09 724,74 268,65 67,25% 

Tots els 

grups 

304,61 554,06 249,45 99,71% 

*Areal: Valor de 

*Área2: Valor de 

Taula 11.21 

l'área del camp vocal resultant a la primera medició practicada, 

l'área del camp vocal resultant a la segona medició practicada. 

Grup Grup Grup Grup Grup Tots 
A B C D E els 

grups 
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medició 
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medició 

Gráfic 11.6. 
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1 1 . 4 . - T e s s i t u r e s 

Tot seguit es presenten, en primer lloc per grups i després globalment, les 

taules de tessitures que contenen les notes máxima i mínima de l'extensió 

tonal emesa en cada medició pels diferents informants deis que es disposa 

de les dues medicions practicades, per, posteriorment, procedir a realitzar 

una valorado deis resultats obtinguts. 

T E S S I T U R E S D E L G R U P A 

C o d i I n f o r m a n t 13 f o n e t o m e t r i a 2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . m í n . m á x . 

A l Sol # 2 Fa# 4 La # 2 La 4 

A 3 Fa 2 Fa 4 Fa # 2 La 4 

A 4 Fa 2 Re 4 Mi 2 Fa4 

A 5 La 2 Fa# 4 Fa# 2 Sol 4 

A 6 Sol # 2 Fa# 4 Fa# 2 Sol # 4 

A 7 Sol # 1 Fa 3 Sol # 1 Sol 3 

A 8 Sol 2 Sol 4 Fa # 2 Sol 4 

A 9 Sol 2 La # 3 Sol 2 Fa 4 

A l O Fa # 2 Fa 4 Sol 2 Sol 4 

A l l Do 2 Si 3 Do 2 Sol 4 

A 1 3 Sol # 2 La 4 Mi 2 Si 4 

A 1 5 Re 2 La # 4 Re 2 Si 4 

A 1 6 Fa 2 Re # 4 Fa 2 Sol 4 

A 1 7 Sol 2 Re # 4 Fa 2 La 4 

A 1 8 Fa # 2 Re # 4 Mi 2 Fa # 4 

A 1 9 Fa # 2 Fa 4 La 2 Sol # 4 

A 2 0 La 2 La 4 Sol # 2 Si 4 

A 2 1 Mi 2 Fa # 4 Do # 2 Sol 4 

Taula 11.22. 

En el cas de les freqüéncies mes greus emeses pels informants, el La 2 

(La 1 en les veus masculines), en practicar la primera medido del camp 
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vocal la totalitat deis 18 informants del grup A, és a dir un 100%, 

presenten aquesta freqüéncia dins el seu camp vocal. 

Peí que fa ais sons aguts del l'extensió tonal, els resultats de la primera 

medició practicada demostraren que 12 informants del grup A, un 66,66% 

disposaven de la nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) a la seva 

extensió tonal, mentre que 6 informants, el que representa un 33,3% del 

grup, no la tenien. Les dades de la segona fonetometria, practicada 

posteriorment a la intervenció en formació vocal, demostren que la 

totalitat deis informants del grup, un 100 % han aconseguit incorporar la 

nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) dins el seu camp vocal. 

T E S S I T U R E S D E L G R U P B 

C o d i I n f o r m a n t 13 f o n e t o m e t r i a 2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . m í n . m á x . 

B l Sol # 2 Fa # 4 Sol # 2 Do 5 

B 2 Sol 2 Do # 4 Sol 2 Si 4 

B 3 Mi 2 La # 4 Re 2 Do 5 

B 4 Sol 2 Re # 4 Re # 2 Si 4 

B 5 Fa # 2 La 3 Mi 2 Mi 4 

B 6 Mi 2 Re 4 Mi 2 Re 5 

B 7 Sol 1 Fa3 Sol # 1 Sol 3 

B 8 La 2 La 4 La 2 Si 4 

B 9 Sol 1 Fa 3 Sol 1 Sol 3 

B I O Sol 2 Sol 4 Sol 2 La 4 

B l l La # 2 La # 3 Sol # 2 Do# 5 

B 1 2 Sol 1 Re 3 Sol 1 Fa # 3 

B 1 3 La # 2 La 4 Sol 2 Do 5 

B 1 4 Sol # 2 Re # 4 Sol 2 La 4 

B I S Fa # 2 Re 4 Fa 2 Do 5 

B 1 6 Sol 1 Re 3 Fa 1 Fa # 3 

Taula 11.23. 
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En el cas de les freqüéncies mes greus emeses pels informants del grup B, 

el La 2 (La 1 en les veus masculines), en practicar la primera medició del 

camp vocal (CV) 14 deis 16 informants, és a dir un 87,5%, presenten 

aquesta freqüéncia dins el seu camp vocal, i només 2 informants, un 

12,5%, -concretament els identificats amb els codis B l l , B13- no 

disposaven de l'esmentat so. Un cop practicada la intervenció en formaeió 

vocal, a la segona fonetometria practicada, un 100% del informants 

disposaven de la freqüéncia La 2 dins el seu camp vocal 

Peí que fa ais sons aguts del l'extensió tonal, els resultats de la primera 

medició practicada demostraren que 7 informants del grup B, un 43,75% 

disposaven de la nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) a la seva 

extensió tonal, mentre que 9 informants, el que representa un 56,25% del 

grup, no la tenien. Les dades de la segona fonetometria, practicada 

posteriorment a la intervenció en formado vocal, demostren que la 

totalitat deis informants del grup, un 100 % han aconseguit incorporar la 

nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) dins el seu camp vocal. 
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T E S S I T U R E S D E L G R U P C 

C o d i I n f o r m a n t 1^ f o n e t o m e t r i a 2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . m í n . m á x . 

C l Sol 1 Si 2 Fa 1 Fa 3 

C 2 Fa 2 Sol 4 Fa 2 Do # 5 

C 4 Fa 2 Do 4 Mi 2 Sol 4 

C 6 La 1 Re 3 La 1 Fa # 3 

C 7 Fa # 2 Sol # 4 Fa 2 Si 4 

C 9 Sol # 1 Re 3 Sol 1 Sol 3 

C I O Sol 2 Fa # 4 Fa # 2 Sol # 4 

C 1 2 Sol 1 Re # 3 Fa 1 Sol 3 

C 1 3 La # 1 Sol # 3 Fa # 1 Sol # 3 

C 1 4 Re# 2 Fa # 4 Do # 2 Fa # 5 

C 1 5 Mi 2 Sol 3 Fa # 2 La 4 

C 1 6 Sol 1 Re # 3 Fa 1 Re # 3 

C 1 7 Sol # 2 Do 5 Sol 2 Re 5 

C 1 8 Fa 2 Re 4 Mi 2 Re 4 

C 1 9 Sol 2 Sol 4 Sol # 2 Do 5 

C 2 1 Fa 2 Sol 4 Re # 2 Si 4 

C 2 2 Do 1 Do 3 Do # 1 Sol 3 

Taula 11.24. 

En el cas de les freqüéncies mes greus emeses pels informants, el La 2 

(La 1 en les veus masculines), en practicar la primera medició del camp 

vocal (CV) 16 deis 17 informants, és a dir un 94,11%, presenten aquesta 

freqüéncia dins el seu camp vocal, i només 1 informant, un 5,88%, 

-concretament l'identificat amb el codi C13- no disposava de l'esmentada 

freqüéncia. Un cop practicada la intervenció en formació vocal, a la 

segona fonetometria practicada, un 100% del informants disposaven de la 

freqüéncia La 2 (La 1 en les veus masculines) dins el seu camp vocal 
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Pe! que fa ais sons aguts del l'extensió tonal, els resultats de la primera 

medició practicada demostraren que 8 informants del grup C, un 47,05% 

disposaven de la nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) a la seva 

extensió tonal, mentre que 9 informants, el que representa un 52,94% del 

grup, no la tenien. Les dades de la segona fonetometria, practicada 

posteriorment a la intervenció en formació vocal, demostren que 15 deis 

informants del grup, un 88,23 % han aconseguit incorporar la nota Mi 4 

(Mi 3 en les veus masculines) dins el seu camp vocal, mentre que dues 

persones 11,76 % no disposen d'aquest. 

TESSITURES DEL GRUP D 

C o d i I n f o r m a n t 1^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . 

2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . 

D I Do 3 Re 4 Fa2 La # 4 

D 2 Sol 2 Do 4 Fa 2 La 4 

D 3 Sol # 2 Do 4 Fa # 2 Sol # 4 

D 6 La 2 Mi 4 Re# 2 Do 5 

D 7 La 2 Sol 4 Mi 2 Fa # 4 

D 8 La 2 Si 3 Sol 2 La 4 • 

D 9 Sol # 1 Mi 3 Sol 1 La 3 

D I O Sol 2 Do 4 Do 2 Sol 4 

Taula 11.25. 

En el cas de les freqüéncies mes greus emeses pels informants, el La 2 

(La 1 en les veus masculines) en practicar la primera medició del camp 

vocal (CV) 7 deis 8 informants, és a dir un 87,5%, presenten aquesta 

freqüéncia dins el seu camp vocal, i només 1 informant, un 12,5%, 

-concretament l'identificat amb el codi DI no- disposava de l'esmentada 

freqüéncia. Un cop practicada la intervenció en formació vocal, a la 

segona fonetometria practicada, un 100% del informants disposaven de la 

freqüéncia La 2 (La 1 en les veus masculines) dins el seu camp vocal. 
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Peí que fa ais sons aguts del l'extensió tonal, els resultats de la primera 

medició practicada demostraren que 3 informants del grup D, un 37,5% 

disposaven de la nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) a la seva 

extensió tonal, mentre que 5 informants, el que representa un 62,5% del 

grup, no la tenien. Les dades de la segona fonetometria, practicada 

posteriorment a la intervenció en formació vocal, demostren que la 

totalitat deis informants del grup, un 100 % han aconseguit incorporar la 

nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) dins el seu camp vocal. 
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T E S S I T U R E S D E L G R U P E 

C o d i I n f o r m a n t 1^ f o n e t o m e t r i a 2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . m í n . m á x . 

E l Fa 2 Mi 4 Fa 2 Fa#4 

E 2 Sol #1 Do #3 Fa 1 Mi 3 

E 3 Fa 1 Fa #3 Mi 1 La 3 

E 4 Fa 2 La 4 Do #2 Sol 4 

E S Fa 2 Sol 4 Re #2 La 4 

E 6 Mi 2 Re 4 Re #2 Do 5 

E7 Sol #2 Sol 4 Fa #2 Do 5 

E 8 Fa #2 Fa4 Re 2 Sol 4 

E 9 Sol 2 Re 4 Fa2 Do 5 

E l O Mi 2 La 3 Do #2 La 4 

E l l Fa #2 Re 4 Re #2 Fa4 

E 1 2 Re #2 Fa #4 Re 2 Do # 5 

E 1 3 Sol #2 Sol 4 Fa #2 Do 5 

E 1 4 Sol 1 Do #3 Fa #1 Sol #3 

E 1 5 Sol #1 Fa3 Sol 1 Fa3 

E 1 6 Mi 2 Fa 4 Re #2 La 4 

E 1 7 Mi 2 La #3 Do 2 Si 4 

E 1 8 Fa #2 Do 4 Re 2 Sol #4 

E 1 9 Re #2 Sol #4 Re #2 Do 5 

E 2 0 Fa 2 La 4 Mi 2 Do 5 

E 2 1 Sol #2 Sol 4 Fa2 Do 5 

Taula 11.26. 

En el cas de les notes mes greus emeses peis informants, el La 2 (La 1 en 

les veus masculines) en practicar la primera medició del camp vocal la 

totalitat deis 21 informants del grup E, és a dir un 100%, presenten 

aquesta freqüéncia dins el seu camp vocal. 
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Peí que fa ais sons aguts del l'extensió tonal, els resultats de la primera 

medició practicada demostraren que 13 informants del grup E, un 61,90% 

disposaven de la nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) a la seva 

extensió tonal, mentre que 8 informants, el que representa un 38,09% del 

grup, no la tenien. Les dades de la segona fonetometria, practicada 

posteriorment a la intervenció en formaeió vocal, demostren que la 

totalitat deis informants del grup, un 100 % han aconseguit incorporar la 

nota Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines) dins el seu camp vocal. 
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TESSITURES DE TOTS ELS GRUPS 

Codi Informant l a fonetometria 23 fonetometria 

mín. máx. mín. máx. 

Al Sol # 2 Fa# 4 La # 2 La 4 

A3 Fa 2 Fa 4 Fa # 2 La 4 

A4 Fa 2 Re 4 Mi 2 Fa4 

A5 La 2 Fa# 4 Fa# 2 Sol 4 

A6 Sol # 2 Fa# 4 Fa# 2 Sol # 4 

A7 Sol # 1 Fa 3 Sol # 1 Sol 3 

A8 Sol 2 Sol 4 Fa # 2 Sol 4 

A9 Sol 2 La # 3 Sol 2 Fa4 

Alo Fa # 2 Fa 4 Sol 2 Sol 4 

A l l Do 2 Si 3 Do 2 Sol 4 

A13 Sol # 2. La 4 Mi 2 Si 4 

AIS Re 2 La # 4 Re 2 Si 4 

A16 Fa2 Re # 4 Fa 2 Sol 4 

A17 Sol 2 Re # 4 Fa 2 La 4 

A18 Fa # 2 Re # 4 Mi 2 Fa # 4 

A19 Fa # 2 Fa 4 La 2 Sol # 4 

A20 La 2 La 4 Sol # 2 Si 4 

A21 Mi 2 Fa # 4 Do # 2 Sol 4 

Bl Sol # 2 Fa # 4 Sol # 2 Do 5 

B2 Sol 2 Do # 4 Sol 2 Si 4 

83 Mi 2 La # 4 Re 2 Do 5 

B4 Sol 2 Re # 4 Re # 2 Si 4 

85 Fa # 2 La 3 Mi 2 Mi 4 

86 Mi 2 Re 4 Mi 2 Re 5 

87 Sol 1 Fa3 Sol # 1 Sol 3 

88 La 2 La 4 La 2 Si 4 

89 Sol 1 Fa3 Sol 1 Sol 3 

810 Sol 2 Sol 4 Sol 2 La 4 
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C o d i I n f o r m a n t 1^ f o n e t o m e t r i a 2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . m í n . m á x . 

B l l La # 2 La # 3 Sol # 2 Do# 5 

B 1 2 Sol 1 Re 3 Sol 1 Fa # 3 

B 1 3 La # 2 La 4 Sol 2 Do 5 

B 1 4 Sol # 2 Re # 4 Sol 2 La 4 

B 1 5 Fa # 2 Re 4 Fa 2 Do 5 

B 1 6 Sol 1 Re 3 Fa 1 Fa # 3 

C l Sol 1 Si 2 Fa 1 Fa3 

C 2 Fa 2 Sol 4 Fa 2 Do # 5 

C 4 Fa 2 Do 4 Mi 2 Sol 4 

C 6 La 1 Re 3 La 1 Fa # 3 

C 7 Fa # 2 Sol #4 Fa 2 Si 4 

C 9 Sol # 1 Re 3 Sol 1 Sol 3 

C I O Sol 2 Fa # 4 Fa # 2 Sol # 4 

C 1 2 Sol 1 Re # 3 Fa 1 Sol 3 

C 1 3 La # 1 Sol # 3 Fa # 1 Sol # 3 

C 1 4 Re # 2 Fa # 4 Do # 2 Fa # 5 

C 1 5 Mi 2 Sol 3 Fa # 2 La 4 

C 1 6 Sol 1 Re # 3 Fa 1 Re # 3 

C 1 7 Sol # 2 Do 5 Sol 2 Re 5 

C 1 8 Fa 2 Re 4 Mi 2 Re 4 

C 1 9 Sol 2 Sol 4 Sol # 2 Do 5 

C 2 1 Fa 2 Sol 4 Re # 2 Si 4 

C 2 2 Do 1 Do 3 Do# 1 Sol 3 

D I Do 3 Re 4 Fa 2 La # 4 

D 2 Sol 2 Do 4 Fa 2 La 4 

D 3 Sol # 2 Do 4 Fa # 2 Sol # 4 

D 6 La 2 Mi 4 Re # 2 Do 5 

D 7 La 2 Sol 4 Mi 2 F a # 4 

D 8 La 2 Si 3 Sol 2 La 4 
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C o d i I n f o r m a n t 1^ f o n e t o m e t r i a 2^ f o n e t o m e t r i a 

m í n . m á x . m í n . m á x . 

D 9 Sol # 1 Mi 3 Sol 1 La 3 

D I O Sol 2 Do 4 Do 2 Sol 4 

E l Fa 2 Mi 4 Fa2 Fa#4 

E 2 Sol #1 Do #3 Fa 1 Mi 3 

E 3 Fa 1 Fa #3 Mi 1 La 3 

E 4 Fa2 La 4 Do #2 Sol 4 

E 5 Fa 2 Sol 4 Re #2 La 4 

E 6 Mi 2 Re 4 Re #2 Do 5 

E 7 Sol #2 Sol4 Fa #2 Do 5 

E 8 Fa #2 Fa4 Re 2 Sol 4 

E 9 Sol 2 Re 4 Fa 2 Do 5 

E l O Mi 2 La 3 Do #2 La 4 

E l l Fa #2 Re 4 Re #2 Fa4 

E 1 2 Re #2 Fa #4 Re 2 Do# 5 

E 1 3 Sol #2 Sol 4 Fa #2 Do 5 

E 1 4 Sol 1 Do #3 Fa #1 Sol #3 

E 1 5 Sol #1 Fa 3 Sol 1 Fa3" 

E 1 6 Mi 2 Fa4 Re #2 La 4 

E 1 7 Mi 2 La #3 Do 2 Si 4 

E 1 8 Fa #2 Do 4 Re 2 Sol #4 

E 1 9 Re #2 Sol #4 Re #2 Do 5 

E 2 0 Fa2 La 4 Mi 2 Do 5 

E 2 1 Sol #2 Sol 4 Fa 2 Do 5 

Taula 11.27. 
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En el cas de les freqüéncies mes greus emeses peis informants, el La 2 

(La 1 en les veus masculines), en practicar la primera medició del camp 

vocal (CV), 76 deis 80 informants, és a dir un 95%, presenten aquesta 

freqüéncia dins el seu camp vocal, i només 4 informants, un 5%,-

concretament els identificats amb els codis B l l , B13, C13 i DI- no 

disposaven de l'esmentada freqüéncia. 

Un cop practicada la intervenció en formació vocal, la totalitat deis 

informants que no disposaven al seu camp vocal de la freqüéncia La 2 (La 

1 en el cas de les veus masculines) a la primera medició, la varen 

incorporar. Tot i aixó, l'informat identificat amb el codi A l , que a la 

primera medició havia emés la nota La 2, a la segona medició l'esmentada 

freqüéncia no ha estat inclosa dins el seu camp vocal, tot i que la nota 

mes greu que ha emés ha estat el La # 2, a només un semitó de 

distancia. 

En definitiva, a la segona medició practicada, un 98,75% deis informants 

deis que es disposa de les dues medicions practicades inclouen dins el seu 

camp vocal la nota La 2 (La 1 en el cas de les veus masculines). 

Medició del 
CV 

la Disposen del La 2 
(La 1)alCV 

• No disposen del La 
2 (La 1)alCV 

Gráfic 11.8. 
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Peí que fa a la freqüéncia habitualment mes aguda del camp vocal 

necessária per poder interpretar gran part del repertori de cangons 

escolars, el Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines), hi havia 37 informants, el 

que representa un 46,25% de la totalitat d'informants deis que es disposa 

de les dues fonetometries, que no la van poder emetre a la primera 

medició practicada. 

Després de la intervenció realitzada, 35 deis 37 informants (94,59%) que 

en la medició inicial no disposaven de la freqüéncia al seu camp vocal, han 

aconseguit assolir un camp vocal (CV) que inclou la freqüéncia Mi 4. Per 

tant, al final de la intervenció practicada 78 persones, de les 80 que han 

pres part en l'estudi realitzat i deis que consten les dades de les dues 

medicions practicades, disposen de la freqüéncia Mi 4 (en les veus 

masculines Mi 3) el que representa un percentatge del (97,5%) deis 

informants participants. 

1 
IB 

120,00% j 
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£ c 80,00% -
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1 
20,00% --

ü 0,00% -

& primera 
medició 

segona 
medició 

I M 4 (Mi 3) al CV 

I Sense WS 4 (Mi 3) al 
CV 

Gráfic 11.9. 
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11.5.-DÍSCUSSÍÓ de les dades 

En aquest apartat es procedeix a comentar alguns deis resultats que han 

estat obtinguts i, en alguns casos, a relacionar-los amb les dades 

resultants del qijestionari que ha estat igualment aplicat a la totalitat 

d'informants que han participat en l'estudi dut a terme. En el primer 

apartat es procedeix a realitzar la discussió del aspectes relacionats amb 

l'ampliació del camp vocal obtinguda pels informants en finalitzar la 

intervenció practicada en formació vocal, en segon lloc es comenta 

l'evolució realitzada en el cas d'aquells informants que amb anterioritat i 

paral'lelament al desenvolupament de la intervenció realitzaven estudis 

específics de cant, en tercer lloc es comenta l'evolució realitzada en el cas 

d'aquells informants que amb anterioritat i paral "lelament al 

desenvolupament de la intervenció cantaven en cors. 

Tot seguit, es procedeix a interpretar l'evolució deis grups D i E, peí fet 

d'haver presentat un resultats, en alguns aspectes, forga diferents a la 

resta deis grups participants en l'estudi; i, finalment, es comenta 

l'adequadó del camp vocal obtinguda pels informants en finalitzar la 

intervenció practicada en formado vocal, en funció a les tessitures que 

presenta l'alumnat que cursa l'ensenyament primari, i que han estat 

comentades en el marc teóric d'aquest treball. 

a) Ampliació del camp vocal deis informants 

En fundó a la totalitat deis resultats de les diferents dades obtingudes a 

les medicions i processades posteriorment, i que fins aquí han estat 

exposades i comentades, cal considerar que s'ha produft una millora, a 

nivell quantitatiu, en el camp vocal deis participants, futurs mestres de 

música, com a resultat de la intervenció en formado vocal realitzada. 

Aquest augment del camp vocal es pot considerar espedalment com a 

rellevant, ates que ha estat produft en un 100% deis informants que han 

participat en l'estudi. 
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Considerant els tres valors mesurats independentment, semitons, decibeis 

i área del camp vocal, val a dir que el camp vocal deis alumnes 

partidpants en la recerca, ha estat ampliat, per terme mitjá en 6,31 

semitons, el que representa un 32,78% d'augment respecte de la primera 

medició practicada, aspecte que, peí fet d'aproximar-se al 33% es pot 

interpretar com que el nombre de semitons que integren el camp vocal 

deis partidpant ha estat incrementat, aproximadament, en una tercera 

part respecte de la primera medició practicada. 

Peí que fa al segon valor que ha estat mesurat, el marge dinámic de les 

freqüéndes que integren el camp vocal deis informants, ha estat ampliat 

en 6,19 decibels, per terme mitjá, el que representa un 23,64% 

d'augment respecte de la primera medició practicada i que, peí fet 

d'aproximar-se al 24% es pot interpretar com que l'augment produft es 

superior a una quinta part i gairebé d'una quartia part, del marge dinámic, 

per terme mitjá, del qué disposava inidalment l'alumnat al que ha estat 

practicada la inten/endó en formado vocal. 

Peí que fa a l'augment produft en l'área del camp vocal deis partiidpants, 

les xifres resultants demostren que ha estat d'un 99,71%, gairebé un 

100%, el que es pot interpretar com que ha estat doblada l'área del camp 

vocal inidal, com a terme mitjá, de la totalitat deis informants. 

b) Evolucíó del camp vocal deis alumnes que realitzen 

específicament estudis de cant 

En el cas d'aquells informants que, segons les dades obtingudes ais 

qüestionaris, cursen específicament estudis de cant amb anterioritat i 

paral-lelament a l'inici de la intervenció practicada en formado vocal, 

s'observá un augment en els tres valors del camp vocal que han estat 

mesurats, i que, concretament en el cas de l'área del camp vocal, ha estat 

incrementada per sobre del valor mitjá del grup al que correspon cada 

informant. Es tracta deis informats que han estat identificats amb els codis 
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A6, B13, C7, E9, E15 I E21, deis quals a mes val a dir que l'A6, el B13, i 

rE9 també canten paral-lelament en un cor d'una manera estable. 

L'increment de l'área del camp vocal de l'informant A6 ha estat de 291,3 

db/st, superant la mitjana del grup A que ha estat de 199,99 dB/st; el del 

BIS ha estat de 208,3 dB/st, superant la mitjana del grup B que ha estat 

de 204,60 dB/st, el del C7 ha estat de 318,7 dB/st davant del valor mitjá 

del grup C que ha estat de 284,82 dB/st; el de l'E9 ha estat de 353 dB/st 

superant el valor mitjá del grup E que ha estat de 268,65 dB/st; el de 

l'E15 de 99 dB/st davant del valor mitjá del grup E que ha estat de 268,65 

dB/st, i el de l'E21 de 290,6 dB/st davant del valor mitjá del grup que ha 

estat de 268,65 dB/st. 

La totalitat de dades indiquen que l'área del camp vocal deis informants 

que estaven estudiant cant ja en iniciar-se la primera medició practicada 

ha estat ampliada en tots els casos menys en un. L'únic informant que no 

ha ampliat l'área del camp vocal per sobre del valor mitjá del seu grup ha 

estat l'informant E15, que únicament ha assistit al 50% de les sessions 

realitzades. 

Increment en dBxSt Área del CV 

400 
300 4" 
200 -I-
100 

O 
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m Incrementen dBxSt 
Área del CV 

Gráfic 11.10. 
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Aquest augment del camp vocal, per sobre de la mitjana del grup en tots 

el informants que han participat en mes d'un 50% de les sessions de 

formado vocal, es pot relacionar amb el fet que el treball conduft i amb 

una freqüéncia mínima d'entre dos o tres sessions setmanals de classe, 

mes el treball que pot ser desenvolupat pels informants fora de les aules 

porta, en uns nivells iniciáis com és el cas deis informants que han 

partidpat en l'estudi, a una ampliado del camp vocal. 

c) Evolució del camp vocal deis informants que canten en un cor 

En el cas d'aquells informants que, segons les dades obtingudes ais 

qüestionaris, cantaven en un cor amb anterioritat a la primera medició del 

camp vocal i durant la intervenció practicada en formado vocal, i un cop 

han estat eliminats aquells que també estudien cant (A6, B13 i E9); 

s'observa un augment forga desigual del camp vocal en els tres valors que 

han estat mesurats. Es tracta deis informants identificats amb els codis 

A l , A3, A4, A5, A9, AlO, A13, A20, A21, B l , 82, B3, B14, C2, C17, E3, 

E l l , E13 i E18. 

Dds 19 informants que canten en coráis amb anterioritat i parahlelament 

al desenvolupament de la intervenció practicada, el que representa un 

23,75% de la totalitat deis participants deis que es dlsposa de les dues 

medidons del camp vocal, 7 informants, un 36,84% han increment Tarea 

del camp vocal per sobre de la mitjana del grup, mentre que 12 

informants, un 63,15% han obtingut un increment de Tarea del camp 

vocal menor al de la mitjana del seu grup. 

En el cas del grup A, els informants que han increment Tarea del camp 

vocal per sobre de la mitjana del grup, que ha estat de 199,99 dB/st, han 

estat els tres informants identificats amb els codis A l , amb 239,5 dB/st, 

A20, amb 291,1 dB/st i A21 amb 218,4 dB/st. D'altra banda, l'increment 

deis sis informants restants ha estat per sota del valor mitjá: TA3 de 155,5 
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dB/st, l'A4 de 43,2 dB/st, l'A5 de 175,5 dB/st, l'A9 de 94,8 dB/st, I'AIO de 

68,7 dB/st i l'A13 de 198 dB/st. 

Incrementen DbxStde l'Area del Camp Vocal 
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Grup A 

Gráfic 11.11. 

En el cas del grup B, tant sois l'informant B3, amb 502,1 dB/st, ha 

Increment l'área del camp vocal per sobre de la mitjana del grup, que ha 

estat de 204,60 dB/st. D'altra banda els tres informants restants han 

incrementat l'área en 130,6 dB/st en el cas del B l , en 136,7 dB/st en el 

cas del B2 i en 153,7 dB/st en el cas del B14. 

Increment de l'Área del Camp Vocal en dBxSt 
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Gráfic 11.12. 

En el cas del grup C, l'informant identificat amb el codi C17 han increment 

l'área del camp vocal amb 479 dB/st, per sobre de la mitjana del grup, 

que ha estat de 284,82 dB/st, mentre que el C2, amb 216,2 dB/st, ha 

quedat per sota. 
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Incrementen dBxStde l'Area del Camp vocal 
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Gráfic 11.13. 

En el cas del grup E, els informants que han increment l'área del camp 

vocal per sobre de la mitjana del grup, que ha estat de 268,65 dB/st, han 

estat els dos informants identificats amb els codis E13, amb un augment 

de 297 dB/st, i E18, amb un augment de 323,4 dB/st, mentre que els dos 

restants han registrat un increment menor que el de la mitjana del grup E, 

l'E3, amb 202,2 dB/st i l 'E l l amb 266,2 dB/st. 
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Gráfic 11.14. 

En el cas del informants que estudiaven cant, tal i com ha estat comentat 

en l'apartat anterior, l'augment que ha estat produít a l'área del camp 

vocal ha estat, en el cas de tots el informants que han participat en mes 

d'un 50% de les sessions de formació vocal, d'un 100% per sobre de la 

mitjana del seu respectiu grup. D'altra banda, en el cas deis informants 
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que canten en coráis el nombre d'informants que han reaiitzat un 

augment del camp vocal per sobre de la mitjana del seu grup ha estat 

únicament d'un 36,84%, aspecte que es pot relacionar amb el fet que hi 

ha una diferencia entre el fet de cantar en un cor al de realitzar un treball 

vocal específic, i conduft per un/a professor/a de técnica vocal o de cant 

diverses vegades per setmana. Treball que com a mínim consta de les 

dues sessions en qué ha estat practicada la intervenció realitzada, de la 

sessió setmanal de cant deis participants i del treball personal que els 

participants realitzin, a mes, setmanalment. 

d) Evolució del camp vocal en el grup D 

El grup D és el que ha presentat, a la primera medició practicada, els tres 

valors mesurats mes baixos. El nombre de semitons mitjá del grup ha 

estat de 17,38, situant-se molt per sota de la mitjana total deis 

participants que ha estat de 21,60 semitons; 

Nombre de Semitons a la 1* medició del CV 
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Gráfic 11.15. 

el marge dinámic ha estat de 22,43 dB, també inferior al de mitjana global 

que ha estat de 28,88 dB; 
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Marge dinámic en dB de la 1' medició del Camp Vocal 
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Gráfic 11.16. 

i l'área del camp vocal ha estat de 180,53 dB/St, molt per sota de la 

mitjana total global de 304,61 dB/St. 
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Gráfic 11.17. 

A la segona medició practicada després del treball de formació vocal 

realitzat, el grup D ha presentat 28,13 semitons com a valor mitjá del 

grup, superant ais grups A, B i C, i fins i tot la mitjana de tots el grups que 

ha estat de 27,91 semitons i, a mes, presentant un percentatge 

d'ampliació deis semitons del camp vocal resultant del 65,54% respecte 

de la primera medició practicada, mentre que la global del tots els grups 

ha estat situada en un 32,78%. 
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Nombre de semitons emesos a la T medició del Camp 
Vocal 
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Gráfic 11.18. 

En el cas del canvi produít en el marge dinámic, el resultat de la segona 

medició practicada ha estat de 29,34 dB, per sota de la mitjana global que 

ha estat de 35,07 dB. Tot i aixó, l'área del camp vocal, amb un 209,11% 

d'augment respecte de la primera medició, i una mitjana de 505,39 dB/St 

s'apropa molt al valor de la mitjana total deis participants que ha estat de 

554,06 dB/st, i fins i tot supera els resultats mitjans obtinguts pels grups 

A IB. 
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Gráfic 11.19. 

D'aquest resultat es desprén que el treball vocal realitzat ha permés 

col'locar el camp vocal deis informants del grup D, molt inferior en tots els 

nivells registrats a la primera medició, equiparant-lo amb la resta deis 

grups participants en rexperiéncia realitzada, aspecte que es pot 
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interpretar com que qualsevol deis grups pot ampliar el seu camp vocal, a 

partir d'un treball de técnica vocal sistemátic. 

En aquest aspecte tampoc ha estat un inconvenient que la mitjana d'edat 

d'aquest grup, de 40,90 anys, fos molt superior a la deis demés grups 

participants, que, per terme mitjá, ha estat de 21,92 anys. D'altra banda, 

val a dir que el fet que el nivell de coneixements musicals del informants 

del grup D fos un deis mes baixos de tot els grups no ha estat tampoc cap 

impediment peí que fa a Tampliació del camp vocal del seu integrants. 

e) Evolució del camp vocal en el grup E 

La interpretació que els resultats de la primera fonetometria practicada al 

grup E presentí l'área del camp vocal mes gran, juntament amb el marge 

dinámic mes elevat, i a mes els tres valors mesurats per sobre de la 

mitjana global de la totalitat deis informants, es pot atribuir a la 

confluencia de diversos factors. 
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Gráfic 11.20. 
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Marge dinámic en dB de la 1' medició del Camp Vocal 
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Gráfic 11.21. 
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Gráfic 11.22. 

Aquest factors es poden interpretar com que el grup E és aquell amb mes 

persones que van realitzar estudis de cant paral-lelament o anterior a la 

intervenció practicada en formació vocal -un 23,80%-. D'altra banda és un 

deis tres grups amb el major nombre d'informants que cantaven en coráis 

o havien cantat -61,89%- i és el grup amb el nombre mes elevat 

d'informants que cantaven o havien cantat en grups de música -9,52%-. 

En definitiva es tracta d'un grup en qué 15 persones de les 21 que el 

composen, el que representa un 71,42% del grup, están o han estat 

relacionats amb el cant, amb el cant coral o bé han cantat en un grup de 

música. 
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Al mateix temps els components del grup E son els que teñen el nivell 

d'estudis musicals mes elevat de grau mitjá i superior. El 57,14% 

d'integrants cursaven o havien cursat el grau mitjá (davant de la mitjana 

del 39,58%) i el 4,76% d'integrants cursaven o havien cursat el grau 

superior (davant de la mitjana del 2,19%). 

Tot i aixó, el grup E és aquell que ha registrat el menor increment en la 

seva área, tant sois en un 67,25%, així com en l'increment del marge 

dinámic en un 16,50%, aspecte que pot ser interpretat com que si bé en 

un principi l'ampliació del camp vocal progressa molt rápidament, com ha 

estat demostrada en el cas del grup D, a partir d'un determinat moment 

cal insistir molt mes per poder ampliar algún deis valors que conformen el 

camp vocal, és a dir que cal un treball vocal mes prolongat. 

f) Adequació del camp vocal deis informants 

Tal i com ha estat descrit anteriorment, ha estat produída una millora 

quantitativa del camp vocal deis alumnes participants en l'estudi practicat, 

-els futurs mestres de música- com a resultat de la intervenció en 

formació vocal realitzada. Aquest augment del camp vocal ha estat 

considerat espeeialment com a rellevant, ates que ha estat produit en un 

100% deis informants que han participat en l'estudi, i que en el cas de 

l'área del camp vocal, ha estat prácticament d'un 99,71%, aspecte que es 

pot interpretar com que aquesta, prácticament, ha estat, per terme mitjá, 

duplicada respecte de la primera medició practicada. 

Tot i aixó, cal conéixer quina relació hi ha entre l'ampliació del camp vocal 

produída i l'adequació del camp vocal deis informants ates que, tal i com 

ha estat exposat en el mare teórie d'aquest treball, existeix la necessitat 

de que els mestres de música disposin d'un camp vocal adequat per dur a 

terme la práctica de la cangó a l'eseola primaria en una determinada zona 

d'aquest, compres, básieament, entre els sons La 2, com a mes greu, i el 
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Mi 4 (excepcionalment Fa 4), que en el cas de les veus masculines és 

d'una octava mes baixa. 

En el cas de les freqüéncies mes greus emeses pels informants, el La 2 

(La 1 en les veus masculines) en practicar la primera medició del camp 

vocal (CV), 76 deis 80 informants, és a dir un 95%, presenten aquesta 

freqüéncia dins el seu camp vocal, i només 4 informants, un 5%,-

concretament els identificats amb els codis B l l , B13, C13 i DI- no 

disposaven de l'esmentada freqüéncia. Un cop practicada la inten/enció en 

formaeió vocal, a la segona fonetometria practicada, un 98,75% del 

informants disposaven de la freqüéncia La 2 dins el seu camp vocal. 

= 120% -j 
•| 100% — p — — I—I 
t 80% - -
a. 60% 
•o 40% — — 
2> 20% I 0% I I 1 - ^ I I — I 

e 1" Medició 2" Medició 
o- del CV del CV 

Gráfic 11.23. 

Peí que fa a la freqüéncia habitualment mes aguda del camp vocal 

necessária per poder interpretar gran part del repertori de cangons 

escolars, el Mi 4 (Mi 3 en les veus masculines), hi havia 37 informants, el 

que representa un 46,25% de la totalitat d'informants deis que es disposa 

de les dues fonetometries, que no la van poder emetre a la primera 

medició practicada. 

Un cop processades les dades que resulten de l'aplicació deis qüestionaris, 

s'obsen/a que, de les 37 persones que no comptem en la medició inicial 

amb la freqüéncia Mi 4 (Mi 3 per a les veus masculines), únicament 7 

• Disposen del 
La 2 (La 1)al 
CV 

m No disposen 
del La 2 (La 1) 
a lCV 
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persones, el que representa un 18,91% están cantant en coráis, i a mes 

una d'elles, simultániament, realitza estudis de cant. 

D'altra banda val a dir que, en les 43 persones restants que compten amb 

la freqüéncia M'\ 4 (Mi 3 per a les veus masculines) en la medició inicial del 

camp vocal, el que representa un 53,75% de la mostra; s'observá que 21 

persones, un 48,83% están cantant en coráis o en grups de música com a 

vocalistes, o bé están estudiant cant, i en alguns casos, fins i tot alternen 

dues d'aquestes practiques. Dades que donen peu a establir una relació 

directa entre el treball vocal desenvolupat i les dimensions del camp vocal. 

Els informants que no van poder emetre a la primera medició practicada la 

freqüéncia Mi 4 (Mi 3 per a les veus masculines) es troben repartits en la 

totalitat deis grups que han composat la mostra de la següent manera: 6 

en el grup A (A4, A9, A l l , A16, A17 i A18), 9 en el grup B (B2, B4, B5, 

B6, B l l , B12, B14, B15 i B16), 9 en el grup C (C l , C4, C6, C9, C12, C15, 

C16, C18 i C22), 5 en el grup D (DI, D2, D3, D8 i DIO) i 8 en el grup E 

(E2, E6, E9, ElO, E l l , E14, E17 i E18). 

En el grup A, i peí que fa a les veus femenines, rA4 ha emés com a 

freqüéncia mes aguda un Re 4, l'A9 un La # 3, l 'A l l un Si 3, l'A16 un Re 

# 4, rA17 un Re # 4 i rA18 un Re # 4. En el grup B, en cas de les veus 

femenines, el B2 arriba a emetre com a freqüéncia mes aguda un Do # 4, 

el B4 un Re # 4, el B5 un La 3, el B6 un Re 4, el B l l un La #3, el B14 un 

Re # 4 i el B15 un Re 4. En les veus masculines, el B12 arriba a emetre un 

Re 3 i el B16 un Re 3. 

En el grup C, en cas de les veus femenines l'informant C4 ha emés com a 

máxima freqüéncia un Do 4, el C15 un Sol 3 i el C18 un Re 4. En el cas de 

les veus masculines el C l arriba a emetre un Si 2, el C6 un Re 3, el C9 un 

Re 3, el C12 un Re # 3, el C16 un Re # 3 i el C22 un Do 3. En el grup D, 

en cas de les veus femenines l'informant DI ha emés com a máxima 
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freqüéncia un Re 4, el D2 un Do 4, el D3 un Do 4, el D8 un Si 3 i el DIO 

un Do 4. 

En el grup E, en cas de les veus femenines, l'informant E6 a emés com a 

freqüéncia mes aguda un Re 4, rE9 un Re 4, I'EIO un La 3, l 'E l l un Re 4, 

l'E17 un La # 3 i I'EIB un Do4. En el cas de les veus masculines l'E2 arriba 

a emetre un Do # 3 i rE14 un Do # 3. 

Després de la inten/enció realitzada, 35 deis 37 informants (94,59%) que 

en la medició inicial no disposaven de la freqüéncia al seu camp vocal, han 

aconseguit assolir un camp vocal (CV) que inclou la freqüéncia Mi 4 (en 

les veus masculines Mi 3) i en la major part deis casos ha estat superada 

aquesta freqüéncia amb escreix. Així dones, al final de la intervenció 

practicada 78 persones, de les 80 que han pres part en l'estudi reaiitzat i 

deis que consten les dades de les dues medicions practicades, disposen de 

la freqüéncia Mi 4 (en les veus masculines Mi 3) el que representa un 

percentatge del (97,5%) deis informants participants. 

S 120,00% 
É 100,00% El Mi 4 (Mi 3) al CV I 80,00% 
S 60,00% 
a> 40,00% -
I 20,00% — 
g 0,00% - -

B Sense Mi 4 (Mi 3) al 
CV 

a. pnmera 
medició 

segona 
medició 

Gráfic 11.24. 
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NOTES MUSICALS MÁXIMES DELS INFORMANTS QUE A LA 

PRIMERA MEDICIÓ NO VAREN EMETRE EL MI 4 (MI 3 A LES VEUS 

MASCULINES) 

Codi Informant Nota máxima Nota máxima 

emesa a la 1̂  emesa a la 2̂  

fonetometria fonetometria 

Grup A 

A4 Re 4 Fa4 

A9 La # 3 Fa4 

A l l Si 3 Sol 4 

A16 Re # 4 Sol 4 

A17 Re # 4 La 4 

A18 Re # 4 Fa # 4 

Grup B 

B2 Do # 4 Si 4 

B4 Re # 4 Si 4 

B5 La 3 Mi 4 

B6 Re 4 Re 5 

B l l La # 3 Do# 5 

B12 Re 3 Fa # 3 

B14 Re # 4 La 4 

BIS Re 4 Do 5 

B16 Re 3 Fa # 3 

Grup C 

C l Si 2 Fa3 

C4 Do 4 Sol 4 

C6 Re 3 Fa # 3 

C9 Re 3 Sol 3 
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Codi Informant Nota máxima 

emesa a la 1̂  

fonetometria 

Nota máxima 

emesa a la 2̂  

fonetometria 

Grup C (continuado) 

C12 Re # 3 Sol 3 

C15 Sol 3 La 4 

C16 Re # 3 Re # 3 

C18 Re 4 Re 4 

C22 Do 3 Sol 3 

Grup D 

DI Re 4 La # 4 

D2 Do 4 La 4 

D3 Do 4 Sol # 4 . 

DB Si 3 La 4 

DIO Do 4 Sol 4 

Grup E 

E2 Do #3 Mi 3 

E6 Re 4 Do 5 

E9 Re 4 Do 5 

ElO Re 4 La 4 

E l l La 3 Fa4 

E14 Do #3 Sol #3 

E17 La #3 Si 4 

E18 Do 4 Sol #4 

Taula 11.28 
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Entre els informants que en la primera medició presentaven un camp 

vocal situat per sota del Mi 4 en les dones i del Mi 3 en els homes, hi ha 

dues persones, el que representa un 2,50% de la totalitat deis participants 

en l'estudi practicat, que després de la intervenció practicada no han 

aconseguit arribar a incorporar l'esmentada freqüéncia dins el seu camp 

vocal. Es tracta de l'informant C16, que ha emés com a freqüéncia mes 

aguda un Re sostingut 3, a un semitó del Mi 3 i el C18, que ha incorporat 

com a freqüéncia mes aguda el Re 4 i que ha quedat a un to del Mi 4. No 

obstant, aquest fet es pot relacionar amb que es tracta de dues persones 

amb una assisténcia a classe inferior al percentatge d'assisténcia mitjana. 

En el cas de l'informant identificat amb el codi C16, la seva assisténcia a 

les sessions de formació vocal impartides ha estat del 60 % de les 

sessions practicades, i en el cas de l'informant C18 ha estat només d'un 

40 %, mentre que la mitjana d'assisténcia del grup C ha estat d'un 

75,22%. A mes, val a dir que segons les dades resultants del qüestionari 

aplicat, aquests dos informants no han cantat mal en cap coral, en cap 

grup de música com a vocalistes, i tampoc han cursat mal estudis de cant. 

Un cop observats el resultats obtinguts en practicar la segona 

fonetometria després de la intervenció en formació vocal practicada i ates 

que la freqüéncia Fa 4, tot i que no d'una manera molt usual, també és 

utilitzada en algunes cangons que es fan servir per cantar a l'escola 

primaria, tal i com ha estat vist en el mare teóric d'aquesta tesi, val a dir 

que de la totalitat deis informants deis que es disposa de les dues 

medidons del camp vocal (80 persones) 40 persones, un 50%, no 

disposaven de la freqüénda Fa 4 a la primera medido practicada. 

Concretament, es tracta deis mateixos informants que no arribaren a 

emetre en la primera medició practicada el Mi 4 (Mi 3 en les veus 

masculines) i de tres informants mes, el identificats amb els codis D6, D9 i 
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E l , que emeteren com a freqüéncia mes aguda a la primera medició 

realitzada la freqüéncia Mi 4 (Mi 3 en el cas de les veus masculines). 

Un cop realitzada la intervenció en formació vocal, els resultats de la 

segona fonetometria indiquen que hi ha 76 persones, un 95% que 

disposen del Fa 4 (Fa 3 per a les veus masculines) dins el seu camp vocal, 

mentre que, únicament, 4 persones, un 5% no l'inclouen. 

E 
n 

I. 
s 
c 
a 
o 
a. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1» Medició 
delCV 

2» Medició 
del CV 

• Disposen del Fa 4 
(Fa 3) al CV 

B No disposen del 
Fa 4 (Fa 3) al CV 

Gráfic 11.25. 

Les quatre persones que no han arribat a assolir l'esmentada freqüéncia 

son els informants B5, C16, C18 i E2. Peí que fa ais informants identificats 

amb els codis C16 i C18, val a dir que, tal i com ja ha estat comentat, a 

mes d'haver presentat un percentatge d'assisténcia molt baix a les 

sessions de formació vocal tampoc no han participat mai, tot cantant, en 

cap coral, en cap grup de música com a vocalistes, i tampoc han cursat 

mai estudis de cant. 

Del 95% d'informants que l'inclouen el Fa 4 (Fa 3 per a les veus 

masculines) dins el seu camp vocal, hi ha quatre informants -dos homes i 

dues dones- que constitueix l'últim so del seu camp vocal, mentre que els 

72 informants restants, el que representa un 90% de la mostra, superen 

aquest so i arriben a ametre, encara, sons mes aguts. 
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Per últim, a nivell individual, es presenta -per a cada informant- un gráfic 

delimitat entre els sons La 2 i Fa 4 (La 1 i Fa 3 per a les veus 

masculines)^, ates que es tracta del sons que, principalment, han estat 

requerits per treballar la cangó a l'escola primaria pels materials curriculars 

i els cangoners que han estat motiu d'estudi al capítol 4. 

En aquest gráfics es pot observar, respecte de la tessitura necessária per 

treballar amb els infants d'ensenyament primari, el grau d'adequació de 

l'extensió tonal assolit per cada informant després de la intervenció en 

formació vocal practicada i alhora l'estat inicial obtingut a la primera 

medició practicada. 

Codi informant; A1 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do: Re Mi Fa Sol 
s 

La Si 
* 

Re m Fa 

1̂  medició 
2̂  medició 1 

Gráfic 11.26 

Codi Informant; A3 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 
n 

Si Do: 
# 

Re m Fa 
# 

Soi La Si Do-
* 

Re 
tt 

Mi Fa 

1̂  medició 
2" medició 1 1 

Gráfic 11.27 

Codi Informant: A4 
Extensió tonal minina i máxima 

LaJ 
t 

Si Do: Re 
» 

Mi Fa 
# 

Sol 
ü 

La Si Do< 
tt 

Re 
tf 

Mi Fa 

1* medició 

2" medició 

Gráfic 11.28 

^ Tot i que la nota mes aguda que, generalment, es fa servir a les cangons que han estat 
analitzades per fer cantar a l'escola primaria és el Mi 4 (Mi 3 en el cas de les veus 
masculines) en aquest gráfíc també ha estat considerat el Fa 4 (Fa 3 en el cas de les 
veus masculines) ates que hi figura en algunes de les cangons (especialment en la 
primera veu de les cangons a dues veus) que es fan servir per cantar a l'escola primaria, i 
que han estat motiu de la revisió practicada. 
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Codi Informant; A5 
Extensió tonal minina i máxima 

L a 2 Si Do: Re Mi Fa 
# 

La Si Re Mi Fa 

1* medició 
2̂  medició ) 

Gráfic 11.29 

Codi Informant: A6 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 
tt 

Si Do: Re 
# 

Mi Fa So! La 
* 

Si Re Mi Fa 

1̂  medició 
2̂  medició 1 

Gráfic 11.30 

Codi Informant: A7 
Extensió tonal minina i máxima 

La1 Si Do5 Re Mi Fa So! 
» 

La Si Do: Re Mi Fa 

1* medició 
2* medido 

Gráfic 11.31 

Codl Informant: A8 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 
e 

Si Do: 
# 

Re 
# 

Mi Fa 
# 

Sof La 
* 

Si Do' 
n 

Re Mi Fa 

1* medició 
2̂  medició ! 1 

Gráfic 11.32 

Codi Informant: A9 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do: 
# 

Re Mi Fa-
# 

So! 
# 

La 
* 

Si Do' 
# 

Re 
n 

Mi Fa 

1® medició 
2® medició t 

Gráfic 11.33 
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Codi Informant: A l O 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do: Re Mi Fa 
# 

Sol 
tt 

La 
# 

Si Re Mi Fa 

1̂  medició 
2* medició 1 

Gráfic 11.34 

Codi Informan!; A11 
Extensió tonal minina i máxima 

U2 
tt 

Si Do; Re 
# 

Mi Fa Sol 
# 

La Si Do- Re Mi Fa 

1* medició 

2* medició 1 

Gráfic 11.35 

Codi Informant: A13 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do; Re Mí Fa 
# 

Soi 
t 

la 

» 
Si Do< Re Mi Fa 

1'medició 
2̂  medició 1 1 

Gráficll.36 

Codi Informant: A l 5 
Extensió tonal minina i máxima 

1® medició 

La2| Si Do: 
# 

Re Wli Fa Sol 
* 

La 
n 

Si Re 
* 

Mi Fa 

2'' medició 

Gráfic 11.37 

Codi Informan!: A l 6 
Extensió tona! minina i máxima 

La2 
tt 

Si Do; Re 
# 

MI Fa 
# 

Sol 
s 

La Si Do< 
* 

Re Mi Fa 

1® medició 

2 ' medició 

Gráfic 11.38 
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Codi Informant: A17 
Extensió tonal minina i máxima 

1" medició 

La2 Si Do; Re Mi Fa Sol 
» 

La Si • 

ít 
Re Ui Fa 

2* medició 

Gráfic 11.39 

Codi Informant: A18 
Extensió tonal minina i máxima 

La: Si Do; Re 
# 

Mi Fa Soi La Si Re Mi Fa 

1* medició 
2̂  medició 1 1 1 

Gráfic 11.40 

Codi Informant: A l 9 
Extensió tonal minina i máxima 

1" medició 

1 a? 
tt 

Si Do: 
# 

Re 
f 

Mi Fa Sol 
# 

La Si Re Mi Fa 

2̂  medició 1 

Gráfic 11.41 

Codi Informant: A20 
Extensió tonal minina i máxima 

1̂  medició 

La2 Si Do: 
# 

Re 
# 

Mi Fa Sot 
# 

La 
# 

Si 00-
# 

Re 
í 

Mi Fa 

2* medició 1 1 1 

Gráfic 11.42 

Codi Informant; A21 
Extensió tonal minina i máxima 

1* medició 

Sí Do3 
* 

Re 
f 

Mi F.a Sol 
# 

La Si Re Mi Fa 

2̂  medició 1 1 

Fa 

Gráfic 11.43 
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Codi Informant: 81 
Extensió tonal minina i máxima 

1'medició 

La2 Si Do: 
» 

Re 
# 

Mi Fa 
s 

Sol 
* 

La 
« 

Si DW 
n 

Re Mi Fa 

2̂  medició 1 
Gráfic 11.44 

Codi Informant: B2 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 
s 

Si Do: 
« 

Re Mi Fa Sol 
# 

La Si Do<i Re Mi Fa 

1" medició 

2® medició I 1 
Gráfic 11.45 

Codl Informant: B3 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 
s 

Si Do3 Re Mi Fa Sol La 
# 

Si Re Mi Fa 

1̂  medició 

2* medició 1 
Gráfic 11.46 

Codi Informant: B4 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do: Re 
# 

Mi Fa 
# 

Sol 
tt 

La Si Do' 
* 

Re 
tt 

Mi Fa 

1* medició 

2^ medició 

Gráfic 11.47 

Codi Informant: B5 
Extensió tonal minina i máxima 

ta2 
» 

Si Do: Re Mi Fa 
# 

Sol 
tt 

La 
# 

Si Doi Re Mi Fa 

1® medició 

2* medició 

Gráfic 11.48 
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Codi Informant: B6 
Extensió tonal minina i máxima 

1* medició 

La2 
4 

SI Do: Re 
» 

MI Fa 
# 

Sol La Si Dw 
» 

Re 
u 

Mi Fa 

2* medició i 

Gráfic 11.49 

Codi Informant: B7 
Extensió tonal minina i máxima 

1̂  medició 

La1 Si Do; 1 Re Mi Fa Sol La Si Do: Re Mi Fa 

2° medició 1 

Gráfic 11.50 

Codi Informant: 08 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do; Re Mi Fa So! La Si Do. Re Mi Fa 
# it * 

1* medició 
2® medició 

Gráfic 11.51 

Codi Informant: 89 
Extensió tonal minina i máxima 

1® medició 

Lal Si Do: Re Mi Fa Sol La Si Do: Re Mi Fa 

2̂  medició 1 1 
Gráfic 11.52 

Codi Informant: BIO 
Extensió tonal minina i máxima 

1̂  medició 

# 

Si Do: 
# 

Re 
» 

Mi Fa 
# 

So! La 
# 

Si Re Mi Fa 

2̂  medició 1 1 ! 1 1 
Gráfic 11.53 
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Codi Informant: B11 
Extensió tonal minina i máxima 

L a 2 Si Do; Re Mi Fa 
* 

Sol 
« 

La 
n 

Si Dô  Re 
* 

Mi Fa 

1" medició 
2" medició 1 

Gráfic 11.54 

Cedí Informant: B12 
Extensió tonal minina i máxima 

La1 Si Do: Re 
# 

Mi Fa Sol La Si Do; 
# 

Re Mi Fa 

1' medició 
2» medició 1 

Gráfic 11.55 

Codi Informant: B13 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 
# 

Si Do: Re Mi Fa 
t 

Sol 
# 

La Si Do' Re Mi Fa 

1̂  medició 
2̂  medició I 

Gráfic 11.56 

Codi Informant: B14 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do; Re MI Fa 
# 

So! La Si Do' Re Mi Fa 

1̂  medició 
2* medido 

Gráfic 11.57 

Codi Informant: B15 
Extensió tonal minina i máxima 

La2 Si Do: Re 
# 

Mi Fa 
# 

Sol La Si Do< Re 
« 

Mi Fa 

1* medició 
2" medició 

Gráfic 11.58 
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Codi Informant: B16 
Extensió tonal minina i máxima 

La1 Si Do2 Re Mi Fa So! La Si Do; Re 
n 

Mi Fa 

1" medició 
7? medició ! 

Gráfic 11.59 

Codi Informant: C1 
Extensió tonal minina i máxima 

La1 Si Do; Re Mi Fa Sol La Si Do: Re Mi Fa 

1° medició 
7? medició 

Gráfíc 11.60 

Codi Informant: C2 
Extensió tonal minina i máxima 

1* medició 

La2 
t 

Si Do: 
# 

Re Mi Fa . So! 
# 

La 
f 

Si De 
t 

Re MI Fa 

7? medició ! 1 
Gráfic 11.61 

Codi Informant: C4 
Extensió tonal minina i máxima 

1* medició 

La: Si Do: Re Mi Fa Sol La Si Do 
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Capítol 12 Conclusions 

12.-C0NCLUSI0NS DE LA RECERCA 

L'objectiu principal que ha estat plantejat en iniciar aquesta treball, ha 

estat centrat en aconseguir ampliar el camp vocal deis estudiants que 

cursen la Diplomatura de Mestre en Educació Musical a la Facultat de 

Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. La formulado 

d'aquest objectiu es desprén posteriorment de que es fes palés, 

mitjangant la realització d'un estudi exploratori amb carácter diagnóstic 

practicat a l'esmentat alumnat de la promoció 1999-2002 durant el 

transcurs del curs académic 2000-2001; la presencia, en forga alumnes, 

d'una camp vocal reduTt i que a mes, en molts casos, no s'adequava a les 

característiques de les tessitures deis infants de l'escola primaria. 

En conseqüéncia, ens hem plantejat una ampliado del camp vocal 

d'aquest estudiants, intentant, a mes, establir una correspondencia entre 

el seu camp vocal i les tessitures de l'alumnat que cursa l'ensenyament 

primari -nois i noies de 6 a 12 anys-, tot fent possible, d'una manera 

adient, el desenvolupament de les prescripdons i les orientadons de 

carácter didáctic que figuren ais documents curriculars peí que fa a la veu 

i la cangó. 

Per aixó, i per poder acomplir amb l'objectiu general d'aquest treball, la 

primera part ha estat centrada en la realitzadó d'un període dedicat a la 

recerca bibliográfica, a ¡'experimentado de les eines de mesura, al disseny 

del protocol d'análisi per a la realitzadó de les fonetometries, a l'elaboració 

d'un qüestionari per a l'obtenció de dades i al disseny de la intervendó en 

formado vocal adregada ais futurs mestres de música. A mes, en la 

primera part: del treball ha estat reaiitzat un estudi pilot amb carácter 

experimental i validatori de les eines dissenyades i adaptades per poder 

dur a terme amb rigor científic i eficáda la fase experimental. 
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En la segona fase de la recerca, la part experimental, ha estat portada a 

terme la primera medició del camp vocal deis participants mitjangant 

l'aplicació de la primera fonetometria, respectant, en tot moment, el nou 

protocol d'análisi eiaborat. Posteriorment ha estat aplicat el qüestionari, 

s'ha dut a terme la intervenció en formació vocal i, finalment, ha estat 

realitzada una segona fonetometria del camp vocal, després d'haver dut a 

terme 30 hores de treball vocal, repartides en 20 sessions de 90 minuts, a 

rao de dos cops per setmana, i durant aproximadament dos mesos. 

Finalment, en la tercera part de la tesi doctoral, han estat tractades les 

dades obtingudes i, posteriorment, han estat analitzades i discutidos, 

procedint a valorant els canvis produits en el camp vocal deis informants 

participants en l'estudi practicat, tot i establint una correlació amb d'altres 

dades de les que es disposen deis diferents informants i que han estat 

obtingudes mitjangant l'aplicació deis qüestionaris. 

12.1.-Assoliment deis objectius, generáis i específics, iniciáis de 

la recerca 

Peí que fa a l'assoliment deis objectius generáis i específics que han estat 

plantejats inicialment i descrits en la fase introductoria d'aquesta treball, 

val a dir que han estat tots considerats i portats a terme. Per aixó, 

seguidament, mitjangant una explicado detallada, es procedeix a descriure 

com han estat desenvolupats cadascun d'aquests objectius, tot i detallant 

en aquells en qué s'escaigui, el grau d'assoliment aconseguit. 
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OBJECTIUS INICIALS DE LA RECERCA PRACTICADA 

PRIMER OBJECTIU GENERAL 

Adequar el camp vocal deis mestres de música a les tessitures de l'alumnat 
d'ensenyament primari, nois i noies de 6 a 12 anys 

Objectius específics 
a) Conéixer l'estat actual de la qüestió del camp vocal d'infants i adults (marc 

medie, marc curricular i marc didáctic) i copsar la situació de l'alumnat que 
finalitza la Diplomatura d'Educaeió Musical a la Facultat de Formaeió del 
Professorat de la Universitat de Barcelona. 

b) Ampliar el camp vocal del futurs mestres de música, tot adequant el seu camp 
vocal amb les tessitures de l'alumnat d'ensenyament primari. 

c) Conéixer l'adequació del camp vocal de l'alumnat de Mestre en Educació Musical, 
els futurs mestres de música, de cara a poder assumir amb plenes competéndes 
ia seva tasca professional. 

SEGON OB3ECTIU GENERAL 

Elaborar un proposta didáctica d'intervenció en formaeió vocal 
adregada ais estudiants de la Diplomatura de Mestre en Educació Musical 

Objectius específics 
a) Dissenyar i elaborar una proposta didáctica d'intervenció en formado vocal a 

partir d'exercieis de relaxado, de postura corporal, de respiració i d'exercieis 
técnics vocals. 

b) Aplicar la proposta didáctica d'intervendó en formado vocal en l'alumnat de la 
Diplomatura de Mestre en Educació Musical de la Facultat de Formado del 
Professorat de la Universitat de Barcelona. 

e) Avaluar la incidencia i Teficácia de la proposta d'intervenció en formado vocal 
practicada a l'alumnat de la mostra. 

TERCER OBJECTIU GENERAL 

Desenvolupar una eina objectiva d'análisi de la veu que permeti mesurar el 
camp vocal 

Objectius específics 
a) Desenvolupar la fonetometria com un instrument objectiu d'análisi del camp 

vocal a partir deis parámetres d'intensitat i freqüéncia. 

b) Dissenyar i establir un protocol d'análisi de ia veu, tot posant a punt la 
fonetometria com a técnica d'avaluadó del camp vocal. 

c) Comprovar l'eficácia de la fonetometria com a instrument per avaluar les 
modificadons sorgides en el camp vocal. 

Figura 12.1 

479 



Adequació del camp vocal deis mestres de música Edmon EIgstróm 

Així dones, després d'liaver estudiat les característiques del camp vocal en 

termes de veu cantada deis mestres de música i, d'altra banda, de les 

tessitures de l'alumnat d'ensenyament primari, en efectuar un análisi de 

l'estat de la qüestió deis mares medie, curricular i didáctic; i d'haver 

efectuat un repás ais principáis aspectes de la formació de la veu cantada 

en la formació deis mestres (assoliment de l'objectiu específic la); ha 

estat elaborada una proposta didáctica d'intervenció en formació 

vocal adregada ais estudiants de la Diplomatura de Mestre en 

Educació Musical (assoliment de l'objectiu general número 2). 

La proposta de formació vocal dissenyada, amb l'objectiu de procedir a 

l'ampliació i posterior adequació del camp vocal deis futurs mestres de 

música, i albora a facilitar l'acompliment de les prescripcions del 

curriculum musical d'Ensenyament Primari peí que fa a la veu i a la cangó, 

tot i permetent que els infants puguin desenvolupar plenament les seves 

facultats vocals; ha estat dividida en tres apartats en qué han estat 

proposats diferents exercicis progressius de relaxado, de postura corporal, 

d'educació respiratoria i de técnica vocal (assoliment de l'objectiu específic 

2a). 

Un cop revisada, la proposta de formació vocal ha estat aplicada, entre els 

anys 2001 i 2003, en quatre grups-dasse d'alumnes de la Diplomatura de 

IMestre en Educació l^usical de la Facultat de Formado del Professorat de 

la Universitat de Barcelona, ates que es tracta del centre on ha estat 

detectada la presencia d'alumnat amb un camp vocal reduít, i a un grup 

d'alumnes del Postgrau en Educado Musical impartit a la mateixa facultat 

(assoliment de l'objectiu específic 2b). 

Tot i aixó, per poder avaluar, amb total exactitud i d'una manera 

objectiva, els canvis efectuats en el camp vocal deis futurs mestres que 

han partidpat en la intervenció dissenyada en formació vocal, al llarg 

d'aquest treball ha estat desenvolupada una eina objectiva d'análisi 
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de la veu que permet mesurar el camp vocal (assoüment de 

Tobjectiu general número 3). 

Per aixó, ha estat desenvolupada la fonetometria, instrument creat en 

l'ámbit medie i utilitzat per otorrinolaringolegs i foniatres per avaluar la 

fundó vocal, que permet mesurar en un moment determinat, amb una 

gran precisió i d'una manera totalment objectiva, el camp vocal d'una 

persona, a partir de la medició de dos parámetres quantificables, la 

freqüéncia (en Hz), i la intensitat de les freqüéncies emeses (en dB), 

resultats que en practicar la medició son registrats automática ment i d'una 

manera gráfica en un diagrama cartesiá anomenat fonetograma i que, a 

mes, es presenten sempre acompanyats d'un informe adjunt amb la 

quantificadó de les dades registrades en el transcurs de cadascuna de les 

medidons practicades (assoliment de l'objectiu específic 3a). 

Les dades registrades a cada medido del camp vocal son la freqüénda 

mínima i máxima emesa expressada en Hz, així com també les notes 

musicals equivalents; el nombre de semitons que composa el camp vocal, 

el marge dinámic del camp vocal, és a dir el nombre máxim i mínim de dB 

a la que son emeses les freqüéncies i, finalment, l'área que conforma la 

totalitat del camp vocal de cada persona analitzada. 

Ates que la fonetometria, per ser emprada adequadament necessita 

respectar rigorosament un protocol d'análisi en pro de la fiabilitat de les 

dades obtingudes, ha estat dissenyat i elaborat un protocol d'análisi de la 

veu, tot posant a punt la fonetometria com a técnica d'avaluació del camp 

vocal (assoliment de l'objectiu específic 3b). Aquest protocol está integrat 

per dues parts, una relativa a la persona que porta a terme la realitzadó 

de les medidons, i una altra pertanyent a la persona a qui se li practica la 

fonetometria. 
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Donades les quantificacions nunnériques en qué es presenten els resultats 

de les fonetometries aplicades, ha estat possible conéixer exactament els 

nivells d'intensitat, el nombre de les freqüéncies emeses i l'área que 

conforma el camp vocal deis informants, havent possibilitat observar i 

avaluar les modificacions produídes en el camp vocal de totes aquelles 

persones que han participat en la intervenció en formació vocal 

practicada, aspecte peí qual ha estat demostrada l'eficácia de la 

fonetometria com a instrument per avaluar les modificacions sorgides en 

el camp vocal (assoliment de l'objectiu específic 3c). 

La interpretació deis resultats obtinguts en practicar les medicions del 

camp vocal de l'alumnat que ha pres part en la intervenció en formació 

vocal que ha estat aplicada a l'alumnat d'Educació Musical de la Facultat 

de Formació de Professorat de la Universitat de Barcelona, ha demostrat 

que s'ha produTt una ampliado del camp vocal de la totalitat deis alumnes 

partidpants en l'experiénda (100%). Aquest augment, peí que fa al cas 

concret de l'área del camp vocal, ha estat per terme mitjá d'un 99,71% 

respecte de la primera medido, el que significa haver duplicat, 

prácticament, l'área del camp vocal que presentava inicialment l'alumnat 

partidpant en Texperiénda (assoliment de l'objectiu específic Ib). 

L'ampliadó del camp vocal produída en els participants en la intervenció 

realitzada ha permés alhora, prácticament, adequar el camp vocal deis 

futurs mestres de música amb les tessitures vocals deis infants 

d'ensenyament primari -nois i noies de 6 a 12 anys- (assoliment de 

l'objectiu específic le). 

La formulado d'aquesta afirmado es desprén deis resultats obtinguts al 

llarg del capítol 11, dedicat a l'análisi i a la discussió de les dades 

obtingudes mitjangant els diferents instruments utilitzats en la recerca, 

ates que 77 persones de les 80 que han partidpat en l'estudi i de les que 

es disposa de les dues medicions practicades (un 96,25%), després de la 
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intervenció realitzada han assolit un camp vocal que inclou la totalitat de 

les freqüéncies compreses entre el La 2 i el Mi 4 (octava baixa en les veus 

masculines: entre el La 1 i el Mi 3)^ i que en molts casos han estat 

ultrapassades, tant en els cas de les freqüéncies agudes com en el de les 

greus, aspecte que ha capacitat ais futurs Mestres d'Educaeió Musical per 

poder treballar la cangó amb els infants, peí fet de disposar d'un camp 

vocal que els permet cantar a l'aula, amb mes o menys grau de dificultat, 

la totalitat de les cangons ubicados dins de les tessitures habituáis deis 

infants. 

Com es pot veure en el gráfic 12.1, el so La 2 (La 1 en el cas de les veus 

masculines) ja formava part a la majoria deis camp vocals deis informants 

a la primera medició practicada, sent l'increment produít, a resultes de la 

inten/enció en formado vocal, relativament petit. 
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gráfic 12.1 

No obstant, tal i com es pot veure en els gráfics 12.2 i 12.3, la modificado 

mes gran que s'ha produít en el camp vocal deis informants partidpants 

en l'estudi, a resultes de la intervenció en formado vocal practicada, ha 

estat Tampliació de l'extensió tonal del sons mes aguts del camp vocal, i 

que ha estat produícia en un percentatge molt elevat deis partidpants en 

l'experiéncia. 

^ El camp vocal compres entre les freqüéncies La 2 i Mi 4 (excepcionalment Fa 4) és la 
tessitura sovint más utilitzada, segons es descriu en els diferents apartats del marc teóric 
d'aquest treball, per fer cantar els infants d'ensenyament primari. 
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En aquest aspecte, val a dir que, si tal i com ha estat exposat en el mar 

teóric d'aquesta recerca, com a resultat d'haver practicat una revisió al 

repertori de cangons proposades ais materials curriculars i cangoners per a 

l'escola primaria, el so Mi 4 (Mi 3 en el cas de les veus masculines) és 

habitualment la nota mes aguda que es fa servir en cantar en la majoria 

de les peces; un 97,5% deis participats en l'estudi practicat han arribat a 

incorporar-lo al seu camp vocal un cop practicada la intervenció en 

formació vocal i, fins i tot, la nota Fa 4 (Fa 3 en el cas de les veus 

masculines), nota que no apareix tant sovint en les esmentades cangons, 

en el cas del 95% de la mostra ha estat igualment inclosa dins el camp 

vocal deis esmentats participants. 
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D'aquesta manera ha quedat provada l'eficácia de la proposta 

d'intervenció en formació vocal practicada que ha estat dissenyada i 

aplicada a l'alumnat d'Educació Musical de la Facultat de Formació de 

Professorat de la Universitat de Barcelona, després d'haver conegut en 

aquests alumnes la presencia d'un camp vocal reduít i que a mes no 

presentava una correspondencia amb les tessitures própies deis infants de 

l'escola primaria. 

La realització d'aquesta proposta ha possibilitat l'assoliment de l'objectiu 

principal que ha estat plantejat en dissenyar la intervenció en formació 

vocal: adequar el camp vocal deis futurs mestres de música amb 

les tessitures deis seus futurs alumnes d'ensenyament primari, 

nois i noies de 6 a 12 anys, (assoliment de l'objectiu general número 1) 

per tal de facilitar, així dones, l'exercici de la seva tasca professional i 

albora fer possible el desenvolupament de la veu deis infants d'una 

manera adient i, albora acomplint les prescnpcions i orientacions 

curriculars (assoliment de l'objectiu específic 2c). 

Finalment, val a dir que el fet que la totalitat de les medicions del camp 

vocal hagin estat practicades sempre sense haver vocalitzat préviament a 

la seva realització, ha estat fet amb la intenció de poder conéixer, i de ser 

el cas assegurar, l'existéncia de l'adequació del camp vocal deis futurs 

mestres en les mes diverses situacions en qué hauran d'impartir classe 

-tot fent ús de la seva veu cantada- i en les qué, per norma general, no 

hauran pogut dedicar, préviament, uns minuts a realitzar una posta a punt 

de la seva veu, situacions com les que per exemple es poden donar en 

impartir les primores classes del matí, en arribar a l'escola. 
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12.2.-Implicac¡ons didáctiques 

Peí que fa a les possibles implicacions didáctiques que es poden derivar 

d'aquesta recerca, val a dir que es poden fer consideracions, básicament 

dirigides a dos aspectes diferents. D'una banda, peí que fa a les eines de 

medició que han estat posades a punt, i a mes desenvolupades al llarg 

d'aquesta recerca, la fonetometria i el seu protocol d'análisi elaborat per a 

la seva aplicado -indispensable en pro de la fiabilitat de les dades 

obtingudes-. De l'altra banda, de la proposta d'intervendó en formado 

vocal dissenyada i aplicada ais estudiants de Mestre en Educació Musical 

de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. 

Peí que fa a la primera implicado de carácter didáctic que es pot derivar 

de la realització d'aquest treball, la fonetometria, juntament amb el 

seu protocol d'análisi, peí fet d'haver estat validades com a instruments 

que ofereixen la possibilitat de mesurar, d'una manera totalment objectiva 

el camp vocal de qualsevol persona, teñen, en primer lloc, una aplicado a 

nivell didáctic a les escoles de música i ais conservatoris en qué 

s'imparteixen els estudis de cant. 

En el cas deis estudiants de cant deis centres esmentats, val a dir que 

aquesta eina s'esdevé com a indispensable en termes de classificació 

vocal, dones a mes de permetre observar i conéixer, grades a l'expressió 

gráfica en qué es presenten els resultats de les medidons practicades i a 

la quantificadó deis valors resultants, la variado produída en les diferents 

freqüéndes emeses i en la seva intensitat; també permet conéixer, en tot 

moment, la situació deis diferents registres vocals i la situació del pas de 

la veu, básicament en el pas a la veu de cap, tot apreciant la modificado 

que en aquesta es produeix en funció al treball reaiitzat. 

La fonetometria, practicada mitjangant una programa informátic de 

software, és una eina de relativament fácil adquisició. Per a la seva 

aplicado només es requereix d'un equip senzill i d'uns pocs components: 
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un programa informátic instal-lat en un ordinador, una taula de méseles, 

dos altaveus, un micrófon i un suport de peu per fixar el micrófon a 

l'altura que en cada cas sigui requerida. Per aquest motiu, per la senzillesa 

i albora peí baix cost del material descrit, existeix una altra possibilitat 

d'aplicació didáctica diferent a la que ha estat descrita i adregada ais 

estudiants de cant. 

La segona aplicado de la fonetometria, i del seu protocol d'análisi, amb 

finalitats didáctiques, va adregada a l'alumnat de les escoles 

d'ensenyament primari, ais instituts d'ensenyament secundan i a tot 

l'alumnat de les escoles de música. En aquest centres, igualment la 

práctica de la fonetometria té com a prindpal finalitat que els mestres de 

música puguin conéixer amb exactitud les característiques del camp vocal 

deis alumnes de cada grup-dasse amb els que trebalia i que ha de fer 

cantar. 

El fet de fer servir aquesta eina per conéixer el camp vocal de cada 

alumne permet establir la tessitura estándard de cadascun deis grups 

d'alumnes i poder fixar així la tessitura más adient per presentar les 

cangons d'una manera mes acurada, en fundó deis resultats obtinguts en 

practicar les medidons. El coneixement del camp vocal de l'alumnat, tot 

considerant la seva evoludó, ajuda també a realitzar, quan cal, una 

classificadó predsa de les veus deis infants en primeros i segones veus, 

en funció ais nivells d'intensitat de les freqüéncies emeses. 

Peí que fa a les implicadons didáctiques de la proposta d'intervenció 

en formació vocal dissenyada, i aplicada a l'alumnat de la Facultat de 

Formado del Professorat de la Universitat de Barcelona, que ha portat a 

l'augment del camp vocal, fóra bo que, considerant que el camp vocal deis 

futurs mestres de música en tant bon punt en qué no es realitza un treball 

vocal s'escurga progressivament, sempre i quan ha estat trebaliat 

préviament; cal pensar en que fóra necessari dur a terme una aplicado de 
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la proposta d'intervenció en formació vocal per ser adregada a tots els 

estudiants de Mestre en Educació Musical i prolongada de manera 

paral-lela a la durada de la diplomatura. 

En aquest sentit, i vetllant per l'assoliment d'un camp vocal adient per 

iniciar la práctica professional, cal considerar aquesta proposta de 

formació vocal i, en conseqüéncia, introduir en el pía d'estudi de Mestre 

en Educació Musical, a llarg deis cinc quadrimestres d'estada a la facultat, 

una adaptació de la proposta que permeti que la veu estigui adequada en 

tot moment i preparada per cantar, evitant així que en les époques de la 

carrera en qué no hi ha assignatures amb continguts de formació vocal no 

es treballi la veu, i, en conseqüéncia, es presentí una reducció del camp 

vocal. Dones val a dir que la veu deis mestres de música, en qualsevol 

moment, ha d'estar preparada per cantar, tot facilitant un exemple adient. 

D'alta banda, i considerant que és imprescindible que el mestre de música 

en exercici mantingui eixampiat el seu camp vocal, perqué en tot moment 

conservi la seva correspondencia amb la tessitura del infants de l'escola 

primaria, la proposta realitzada en formació vocal es válida per ser 

realitzada igualment, a rao d'un mínim de dos cops per setmana, per 

l'alumnat que finalitza els seus estudis a la facultat. D'aquesta manera, els 

mestres de música en tot moment, si mes no, podran mantenir el camp 

vocal adquirit en el seu anys d'estudis a la facultat, i a la seva feina 

podran presentar amb facilitat les cangons que han de ser cantades pels 

infants que cursen l'ensenyament primari en una tessitura adient. 

La proposta de formació vocal, a part de ser utilitzada específicament per 

mestres de música, pot ser aplicada a mestres i professors en general, i a 

la resta deis professionals de la veu, ates que aquesta inclou la totalitat 

d'aspectes a treballar per aquests: exercicis de relaxació i de postura 

corporal, exercicis respiratoris i exercicis de técnica vocal. Tot i aixó, val a 

dir que en el cas deis exercicis específics de técnica vocal será del tot 
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necessari que la persona que els practiqui disposi d'un mínim d'oída 

musical per poder-Ios portar a terme correctament. 

La proposta de formado vocal té, també, una aplicado en cors amateurs, 

en qué els cantaires que formen part, en el cas de no teñir estudis de 

cant, necessiten realitzar préviament a l'inici de cada sessió d'assaig una 

posta a punt del seu aparell fonador, habitualment a carree del mateix 

director del cor o bé d'un deis seus preparadors, sessió que comenga per 

adequar la postura corporal, la respiració, el camp vocal i finalment 

obtenir un / 7 7 0 í / / e vocal adient per cantar. 

Per aquest motiu, i sabent que els cors de característiques no 

professionals necessiten, especialment, d'un espai de temps per preparar 

l'instrument vocal en inidar cada assaig, per tal de disposar d'un camp 

vocal adient amb les exigéndes de les partitures a interpretar, així com 

d'una emissió vocal ágil i fádl; la proposta dissenyada de formado vocal 

es configura com adient per ser utilitzada. 

De tota manera, ates que la proposta ha estat pensada per sessions de 

formado vocal mes llargues, en que la part previa a cantar peces de 

vegades arriba fins ais 45 minuts per sessió, es pot realitzar una adaptado 

de la proposta, o bé fer servir alguns deis exercids que es creguin mes 

convenients per dur a terme un treball vocal. 
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12.3.-Impl¡cacions de recerca 

''Neixín les noves idees de les nostres recerques I, a la vegada, 

siguin altres noves recerques promogudes per les nostres Idees, 

en el papalloneig frisos del fet al pensament I del pensament al 

fet, que ve de xic en xic, asprament, dolorosament, pero, 

ensems, tríomfalment, portant gusplres de llum al misten obscur 

llmmens de la realitat!" 

August Pi-Sunyer, a Universitat de Barcelona (2003:26). 

En tan bon punt han estat aconseguits els objectius principáis plantejats 

en iniciar aquesta recerca, ampliar i adequar el camp vocal deis estudiants 

de la Diplomatura de Mestre en Educació Musical -que cursen els seus 

estudis a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de 

Barcelona- amb les tessitures deis estudiants d'ensenyament primari; la 

primera implicado de recerca que es deriva d'aquest treball és, sens 

dubte, dur a terme un estudi de la qualitat tímbrica de la veu, per 

completar així l'adequadó de la veu deis mestres de música, que, en 

definitiva, permetrá assegurar un model vocal completament adient per 

ser presentat a l'alumnat d'ensenyament primari. 

Així dones, en el futur caldrá establir métodes d'análisi acústic de la 

qualitat de la veu, üitter, shimmer, SNR, etc.) que puguin afegir a la 

medició del camp vocal la descripdó qualitativa de la veu, així com la 

determinació exacta de les notes de pas, tessitura cómoda, etc. 

D'altra banda, també fora bo d'establir correladons, no només entre el 

camp vocal i la qualitat vocal, sino també amb la fundó vocal, a partir 

d'altres técniques, com ara l'electrolaringografia (EGG). És a dir que, en 

total, s'hauria de poder fer una análisi completa, tot mesurant i 

relacionant, amb detall, el camp vocal (extensió), la qualitat vocal (en 
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general, pero també a la seva tessitura, nota de pas, etc.) i la funció vocal 

(el contacte entre els plecs vocals) deis futurs mestres. 

Un segon aspecte relacionat amb les implicadons a nivell de recerca que 

es poden derivar d'aquest treball, es poden dirigir cap a les veus infantiis, 

dones caldria realitzar algún estudi destinat a conéixer les tessitures reals 

deis infants, tot especificant entre els diferents nivells d'ensenyament 

primari, en qué caldrá considerar tant les tessitures deis infants que 

realitzen la totalitat de treball vocal a l'escola, com les deis infants que 

segueixen una educado musical extraescolar, o bé deis que canten, 

babitualment en un cor infantil i que, lógicament, peí fet de dedicar mes 

hores a treballar la veu poden teñir una evolució de la tessitura diferent a 

la deis seus companys d'escola. 

D'aquesta manera, a mes de teñir mes dades per tal de procedir a 

realitzar l'adequadó de la formació deis mestres a nivell de veu cantada i 

de la seva didáctica a l'escola, es podria realitzar una selecdó deis 

repertoris de cangons escolars en funció de les diverses tessitures que es 

poden trobar en cadascun deis diferents nivells d'ensenyament primari, i 

' fins i tot, a partir deis resultats obtinguts, potser podria plantejar-se una 

formació vocal mínima o inicial a l'escola. 
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