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PAISATGES SONORS
Curs 2020/2021 – Recursos educatius DIES
D’OCELLS
Entre altres materials, hi trobareu llibres sobre paisatges sonors i
ocells, de ficció i de divulgació. En els llibres per nens/es es fa
constar l’edat orientativa per ser llegits. Els materials disponibles
al Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE) estan
indicats amb un asterisc (*)

Ecologia acústica
L’Ecologia acústica és la ciència que estudia les interaccions dels éssers vius
amb el seu entorn sonor, i com l’entorn sonor influeix en els éssers vius. El
compositor canadenc Murray Shafer va crear el terme de paisatge sonor
(sondscape en anglès), com a la suma dels elements sonors que defineixen un
entorn, ambient o territori.
Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje
sonoro
ESPINOSA, S.
Barcelona: Graó, 2006, 194 p.
llibre ISBN: 978-84-7827-442-0
El paisaje sonoro y la afinación del mundo
SCHAFER, R. M.
Bogotá: Intermedio Editores, 2013, 394 p.
llibre ISBN: 978-84-616-6090-2
The great animal orchestra
KRAUSE, BERNIE
Little, Brown and Company, 2012, 288 p.
llibre ISBN-13: 9780316192392
Voices of the wild
KRAUSE, BERNIE
New Haven, Yale University Press, 2015, 184 p.
ISBN 9780300206319
Llibre
Soundscape Ecology
FARINA, ALMO
Nova Yoik: Springer, 2013, 332 p.
ISBN 978-9400773738
Llibre
Estudi de paisatges sonors de Collserola *
https://www.parcnaturalcollserola.cat/primera-aproximacio-a-lecologiaacustica-a-collserola/
L’Estació Biològica del Parc (Can Balasc) inicia un ambiciós projecte de
caracterització i estudi dels paisatges sonors de la serra, que permetrà
l’obtenció de noves dades per a la gestió d'aquests ecosistemes fortament
pressionats.

Cants d’ocells i paisatges sonors
Ocells de Collserola: 1 i 2. Els ocells més frequents*
MATHEU, E.; SÁIZ, E.
Patronat Metropolità Parc de Collserola [Col.lecció de fitxes d'identificació]
Fitxes d'identificació i multimèdia descarregable a
https://www.parcnaturalcollserola.cat/interactius/ocellsCollserola.exe
Paisatges nocturns de Collserola: Paisatges sonors de Collserola*
MATHEU, E.
Consorci Parc de Collserola - Eloïsa Matheu, 2009.
Enregistrament sonor que acompanya l'exposició itinerant "Paisatges nocturns
de Collserola".
DVD. Enregistrament sonor, 5 min.
Catàleg de sons: mamífers, amfibis, ocells i insectes (ortòpters)*
A: RASPALL, A.; LLIMONA, F.; NAVARRO, M.; TENÉS, A. Guia de Natura del Parc
de Collserola.
Barcelona: Consorci del Parc de Collserola, 2004.
ISBN 84-69-3165-X
CD-rom Guia de Natura
Barcelona: Ocells de Barcelona*
MATHEU, Eloïsa
Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Dir. d'Educació Ambiental i Participació,
2005. [Guies d'educació ambiental; 23] 48 p.
CD + fullet Llibres de coneixements
Veus d'ocells*
FONOLL, C.; MARTÍNEZ VILALTA, A., MATHEU, E.
Barcelona: Lynx Edicions, 2000. 226 p.
llibre, cd/ Llibres d'imaginació/Per grans

El Montseny Interactiu*
Ed. Proa. UAB. Diputació de Barcelona. 1996.
CD-ROM
Inclou 50 crits d’animals
Els ocells del delta de l’Ebre
LLIMONA, F; MATHEU, E; ROCHÉ, J.C.
Mens (França): Sittelle, 1988
cassette i llibre

Els ocells de les Balears
E. MATHEU
In: J. MAYOL , Els ocells de les Balears.
Palma de Mallorca: Edicions Moll, 2003
CD. Edicions Moll, Palma de Mallorca, Balears.
Paisajes ibéricos
MATHEU, E.
Barcelona: Alosa, sons de la natura, 2007
ISBN: 9788461121533
CD audio o descarregable
Guia sonora de las aves de Europa
ROCHÉ, J C.; CHEVERAU, J.
Barcelona: Lynx Edicions, 2001
ISBN 8437002724108
CD audio
Viaje visual y sonoro por los bosques de España
De Hita, C
Madrid: Anaya Touring, 2019, 216 p.
ISBN 978-84-9158-241-0
llibre amb codis QR amb enllaços a audios
Birdsounds of Europe, North Africa and Middle East
Musikverlag Edition AMPLE, 2007
2 discos de mp3 ISBN: 978-938147-01-6
Guia pràctica de cants d’ocells
MATHEU, E.
Barcelona: Alosa, sons de la natura, 2001, 2005
CD audio o descarregable ISBN: 978-84-360-0815-9
Aves de nuestros bosques y montañas
LLIMONA, F; MATHEU, E; ROCHÉ, J.C.
Barcelona: Alosa, sons de la natura, 2000
CD ISBN: 8436008150140

Aves de nuestros campos
LLIMONA, F; MATHEU, E; ROCHÉ, J.C.
Barcelona: Alosa, sons de la natura, 2000
CD. ISBN: 8436008150133

Guia sonora de las aves de España
LLIMONA, F; MATHEU, E; ROCHÉ, J.C.
Barcelona: Alosa, sons de la natura, 1995
3 CD audio o versió descarregable
Tous les oiseaux d’Europe/All the birds songs of Europe
ROCHÉ, J.C.
Mens (França): Sittelle, 1990
guia + 4 CD audio
Els ocells de la zona volcànica de la Garrotxa*
LLIMONA, F.; MATHEU, E.
Barcelona: Alosa Sons de la Natura, 1991.
cinta cassette + 35 p.
El Walkbird: Una guía de las voces y cantos de las aves de España*
ROCHE, J. C.
L'autor, Saint Martin de Castillon (França).
2 cassettes
Sons i ressons: El món dels sons naturals i la comunicació acústica animal*
ESCOBAR, D.
Ed. La Magrana, Barcelona. (L'Esparver ciència; 18). 1995. 174 p.
llibre + cassette
riuripoll.net
http://sitesize.net/webs/riuripoll/
Treball col·lectiu sobre la identitat territorial de l'espai del riu Ripoll al seu pas
per Sabadell. Entre d’altres aspectes, s’analitzat el so, reconeixent, identificant i
enregistrant el paisatge sonor del riu en aquest tram.
Sons de Barcelona
https://barcelona.freesound.org/
Base de dades sonores sobre la ciutat de Barcelona, realitzada pel Grup de
Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Permet escoltar, descarregar i aportar nous enregistraments de camp. També
inclou información sobre iniciatives, projectes i tallers relacionats amb el tema.
Paisatges sonors de la Costa Brava
https://www.youtube.com/watch?v=UFOncYJMM08&list=PLLtX6Ac07x11Mb76
l93ZUmWqE-_uHMo-8
Iniciativa del Patronat de Turisme Costa Brava- Girona que vol transportar
l'usuari a la costa a través de la sonoritat de la natura.

Sonidos de la naturaleza
https://www.sonidosdelanaturaleza.com/
Catàleg de l’editorial Alosa de catàlegs de sons de la natura. Es poden comprar i
descarregar sons individuals d’espècies o d’ambients naturals, i compta també
amb CDs, físics o descarregables, de guies sonores de consulta i de paisatges
sonors.
Eloisa Matheu- Sons de la natura
http://eloisamatheu.com/en/archivo-de-sonidos/
Blog de la biòloga i especialista en sons de la natura Eloisa Matheu, amb
notícies i amb un arxiu sonor amb format mp3 sota llicència CC per a usos no
professionals i privats.
Espacio sonante
https://espaciosonante.com/
El periodista Albert Murillo on recopila en aquest blog sons de la natura, de la
vida quotidiana o d’indrets en diferents països.
Sons de mar
http://www.sonsdemar.eu/
El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de
Catalunya estudia els sons emesos pels cetacis i els efectes de la contaminació
acústica sobre el medi marí. En el seu web s’exposa la seva línia de recerca i es
poden escoltar sons de mar.
València sona. Mapa sonor de la Comunitat Valenciana
http://www.educomelles.com/2019/01/valencia-sona-mapa-sonor-de-la.html
El músic i gestor cultural Edu comelles, després de quasi una dècada registrant
sons i paisatges de la Comunitat Valenciana, ha creat aquest mapa sonor de
València amb gravacions entre espais naturals, paisatges humans, tradicions,
cultura i festes.
Fonoteca zoológica
http://www.fonozoo.com/
Col·lecció científica de sons animals del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, amb més de 55.000 registres de més de 12.000 espècies. Fou creada
l’any 2002 pel Dr. Rafael Márquez, investigador del CSIC, per a ajudar a l’estudi
de la comunicación acústica dels animals.
Mapa Sonoru
https://mapasonoru.com/
Mapa Sonoru és un projecte creat per Juanjo Palacios amb el que es pretén
descobrir, conservar i difondre el patrimoni sonor d’Astúries

Mapa sonoro Reserva del Saja
http://mancomunidadreservadelsaja.com/mapa-sonoro
Mapa sonor de la Mancomuntiat Reserva del Saja (Cantàbria), que inlcou sons
de la naturalesa i també d’activitats humanes com oficis, festes, cultura o
esport.
Fonoteca de Canarias
https://fonotecadecanarias.org/
Creada l'any 2010, està centrada en la creació d'un arxiu sonor dels sons
característics, i sovint únics, que conformen la identitat sonora de l'Arxipèlag
Soinumapa: mapa sonoro del País Basc
http://www.soinumapa.net/
Recull en un mapa de sons de camp del País Basc, des de sons de ciutats fins a
ambients naturals, animals i celebracions. Inclou imatges i textos que, al
darrere del seu aparent silenci, guarden molts sons.
El sonido de la naturaleza
http://carlosdehita.es/
Bloc personal de Carlos de Hita amb articles, i amb gravacions i mapes sonors,
especialment de la Sierra de Guadarrama i de Parques Nacionales..
Audiomapa
https://audiomapa.org/
Projecte és obert i col·laboratiu per compartir, explorar i investigar el paisatge
sonor, focalitzada sobretot a Amèrica del Sud. Obert a la participació de
qualsevol persona que vulgui aportar els seus enregistraments de camp.
Free Sound
https://freesound.org/browse/geotags/
Projecte col·laboratiu de mapa sonor mundial, que pretén crear una gran base
de dades de fragments d'àudio sota llicències Creative Commons que permeten
la seva reutilització.
Macaulay Library
https://www.macaulaylibrary.org/
Monumental arxiu digital, realitzat pel Laboratori d'Ornitologia de la Cornell
University (Ithaca, Estats Units), que documenta la diversitat i el comportament
dels ocells del món i permet escoltar milers de gravacions de sons d'ocells i
també d'altres famílies d’animals.
Sound maps
https://sounds.bl.uk/sound-maps
Web que agrupa diferents mapes sonors que presenten 50.000
enregistraments amb documentació associada de grans col·leccions de sons
únics d'arreu del món i que cobreixen tota la gamma de so gravat: música,
teatre i literatura, història oral, vida silvestre i sons ambientals.

Paisatges sonors
http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/cat/arxius.php
Dossier realitzat per l’Observatori del Paisatge amb un recull de mapes sonors
de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i internacionals. A més, recull iniciatives i
projectes, institucions i grups d’investigació i altres pàgines relacionades amb
els paisatges sonors.
Sound cartography
https://soundcartography.wordpress.com/
Selecció de mapes sonors d’arreu del món.
Fragments of extinction
https://www.fragmentsofextinction.org/
Recull de retrats sonors de les selves tropicals equatorials més antigues i
diverses del món (Amazones, Àfrica i Borneo), recollint sons tridimensionals de
cicles circadians sencers. És el patrimoni sonor de milions d’anys d’evolució que
hem de guardar per estudiar, entendre, gaudir i conservar.
Catàleg Oryx
www.weboryx.com
La botiga Oryx per als amants de la natura ofereix equipament per a l’escolta i
gravació de sons de la natura, com detectors d’ultrasons, gravadores o
paràboles. Ofereix també una selecció de CDs i DVDs de paisatges sonors i guies
sonores.
Fonoteca de sons d’animals
https://museuciencies.cat/
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona està en procés de digitalització i
posada a punt de la fonoteca de sons d’animals procedent de l’antic Museu de
Zoologia de Barcelona.

Materials didàctics, contes, guies de camp…
Qui ha passat per aquí?*
SÁIZ, Eduardo [il.]; ARMENDARES, Roser; CANYELLES, Teresa; LLIMONA,
Francesc; RASPALL, Alfons
Consorci Parc Natural de Collserola, 2018. 25 p. + tapes pleg.
ISBN 978-84-09-07912-4
Llibre per a nens/Llibres d'imaginació/A partir de 4 anys
Vinculat a l’espai web https://www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-passat-peraqui/. Les tres primeres pàgines tenen so
Un so per a cada imatge*
TALLEC, Olivier [il.]
Barcelona: Cruïlla, 2003. llibre
ISBN 84-661-0658-8
llibre, cd audio Llibre per a nens/ Llibres de coneixements/ Al voltant de 3 anys
Wild Music
http://www.wildmusic.org/
Pàgina web interactiva creada pel Museu de la Ciència de Minnesota (Estats
Units) en la que es pot jugar amb el paisatge sonor combinant i editant sons,
creant el teu propi paisatge sonor.
Mapes sonors de la natura
http://mait.camins.cat/xesc/documents/simposi2/5_gruprecerca_mapessonors.
pdf
Tallers sonors creats pel Music Tecnology Group de la Universitat Politècnica de
Catalunya per a estudiants de secundària centrats en creat mapes sonors del
Delta del Llobregat. Pretenen promoure l’interès per la tecnologia i pel medi
natural.
Paisatges sonors
http://paisatgessonors.blogspot.com/
Blog de Lluís Solé que explora les possibilitats del so, l'escolta i el "paisatge
sonor" en els camps de la creacó musical, l'educació i les teràpies alternatives.
Un món de sons
http://sonsdelvoltreganes.blogspot.com/
Blog amb un mapa sonor del Voltreganès i recursos d'activitats per realitzar a
l'aula relacionades amb els sons que ens envolent i els mapes sonors.
Recull de recursos educatius del Departament de Territori i Sostenibilitatde la
generalitat de Catalunya
http://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2015/03/activitats_compl
ementaries_per_centres_educatius_periors_i_secundaria.pdf
Recull de recursos educatiusambtot tipus d’activitats i jocs relacionats amb la
contaminació acústica, el treball del so i el soroll....

So i soroll
http://www.sorolls.org/blogxtec.html
Blog per promoure la reflexió, a nivell global i especialment en l’ àmbit
educatiu, sobre la sensibililtzació vers el problema de la contaminació acústica i
la necessitat d’ aconseguir millorar el nivell de confort acústic de les persones.

Joc dels rapinyaires: Identifica els rapinyaires més freqüents en el pas de
tardor per Collserola*
CPNSC, [2013]. 10 làmines siluetes DIN-A-3 + 1p. + 1p.+ 2p.+ 2p.
joc
Conté 10 siluetes ocells, 1 full informació i instruccions del joc, i full
solucionari, màscara xoriguer (2 fulls), màscara xoriguer per pintar (2 fulls) .
Experimentat a activitats caps de setmana Can Coll i Centre d’Informació.
Joc disponible en préstec.
Hàbitat: Guia d'activitats per a l'educació ambiental*
FRANQUESA,T.(dir.); ALVES,I., PRIETO,A.M.,CERVERA,M.
Ajuntament de Barcelona - Direc.Serveis Educatius, 1998.360 p. [Materials; 3]
llibre Material didàctic
Hi ha activitats Sorolls espantosos i Ocells internacionals
Ara també al web http://www.ersilia.org/Habitat/
Jocs en línia
DE HITA, C; SINTES, M.
https://www.mapa.gob.es/ca/ministerio/areainfantil/juegos/Copia_4_de_default.aspx
Jocs en línea per desenvolupar la capacitat de discriminació auditiva dels sons
de la natura.
La meva primera guia d’ocells*
GALLEGO, J. L.
La Galera Editorial, 2011, 64 p.
llibre amb CD ISBN: 978-84-246-3372-1

Descubre las aves por sus cantos: Guía interactiva de entrenamiento para los
programas de seguimiento de aves comunes en España de SEO/Birdlife*
BERMEJO, A.; PUENTE, E. de la; VARELA, J.M., RASPALL, A. [et al.]
Madrid: SEO/Birdlife, 2005. 31 p- + cd fullet, cd
Huellas y señales de las aves de España y de Europa*
BROWN, R.; FERGUSON, J.; LAWRENCE, M.; LEES, D.
Barcelona: Omega, 2003. 334 p.
llibre ISBN 84-282-1338-0

Els ocells: 6 imatges per mirar: 6 sons per escoltar: [el cucut, la mallerenga, la
garsa, el rossinyol, el colom i la merla] *
GALLIMARD JEUNESSE
Barcelona: Estrella Polar, 2011 llibre
ISBN 978-84-9932-428-9
Llibre per a nens / Coneixements/A partir de 4 anys / Llibre-joc, amb sons.
Introducción a la música de concierto: Las aves*
GERHARD, A.; VARELA, C. [il.]
Barcelona: Océano, 2011. 54 p. + CD llibre
ISBN 978-84-494-4031-1
Blai, l'ocell que no sabia cantar*
KITAMURA, Satoshi
Símbol editors, 2005. llibre
ISBN 84-95987-22-8
Llibre per a nens
/Llibre d'imaginació/A partir de 8 anys
La Xara i el Pau i el rapte de l'astor: Parc Natural de la Serra de Collserola*
LUNA, Gonçal; CAMPILLO, S. [il.]
Barcelona: Diputació de Barcelona - Ed. Mediterrània,2012. [Xarxa de Parcs
Naturals]. llibre + díptic
ISBN 84-8334-668-0
Llibre per a nens
/ Llibre d'imaginació/A partir de 10 anys
:
DISPONIBLE versió en Braille:
Barcelona: Diputació de Barcelona - ONCE ,[2016]. informe [35 p]. +[ 1 p. amb
il.lustració tàctil]
60 ocells: comuns i rars i de noms singulars*
FONOLL, Celdoni [FONOLL, C.; MOTIS, A.; MARTÍNEZ VILALTA, A.; MATHEU, E. et
al.]
Barcelona: Lynx Edicions, 2002. 239 p. + CD
llibre, cd
IBSN 84-87334-44-X
Per grans
Sonidos de pájaros*
PLEDGER, Maurice
Barcelona: SM, 2010. [Els sons de la Natura] llibre
ISBN 978-84-675-4121-2
Llibre-joc, amb solapes, amb sons (conté piles!)
Llibres de coneixements / A partir de 8 anys

Fauna salvatge del Parc Nacional: Ocells: Manual interactiu de descoberta*
RASPALL, Alfons
Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, [2010]. 82 p- + cd + 1 pleg.
llibre, cd
ISBN 978-84-393-8132-1
Guia de camp

Atlas ilustrado de aves de España y Europa: incluye un cd con sonidos para
identificar las aves*
STERRY, P.; CLEAVE, A.; CLEMENTS, A.; GOODFELLOW,P.
Madrid: Susaeta, 2012. 249 p. + cd
llibre ISBN 978-84-677-2417-2
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