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ANATOMIA, FISIOLOGIA I FÍSICA 
ACÚSTICA 50002 

 
FÍSICA ACÚSTICA I AUDIOLOGIA 

 
FITXA DE L’ASSIGNATURA 

 

I.  IDENTIFICACIÓ  

 

Nom de l’assignatura: FÍSICA ACÚSTICA I AUDIOLOGIA 

Titulació: Logopèdia 

Tipus d’assignatura:    Troncal (x )      Obligatòria (   )       Optativa (   )   

Crèdits ECTS1: 4 

 

 

II.  OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA 

 

Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:  

• Comprendre el fenomen de les oscil.lacions d’un cos, i les magnituds que 
intervenen. Entendre els fenòmens que expliquen el moviment ondulatori. 

• Aplicar els coneixements del bloc anterior per entendre la naturalesa i propietats 
de les ones sonores. Comprendre els principis d’anàlisi de Fourier aplicat als 
sons. 

• Entendre els principis físics de la generació de la veu. Comprendre els 
mecanismes de modificació de la intensitat, el to i el timbre de la veu. 

• Entendre els fenòmens biofísics que expliquen la transmissió auditiva fins 
l’orella interna. Entendre els mecanismes que expliquen la conversió del so en 
una modificació de la freqüència dels impulsos nerviosos generats en les 
cèl.lules ciliades de l’òrgan de Corti. 

• Identificar el conjunt de mètodes audiomètrics. Distingir entre mètodes 
subjectius i objectius. Comprendre les bases biofísiques dels mètodes 
audiomètrics.  

 

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR:  

 

• Saber quantificar les magnituds associades al moviment oscil.latori i 
representar-les gràficament.  

                                                 
1   1 crèdit ECTS= 25 hores ( hores de treball a classe + hores de  treball autònom)  
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• Ser capaç de resoldre problemes numèrics relacionats amb la intensitat i la 
propagació dels sons. 

• Ser capaç d’analitzar les característiques d’un so (intensitat, to i timbre) 
mitjançant un programa informàtic. Saber obtenir, interpretar i explicar les 
gràfiques corresponents a l’anàlisi de Fourier d’un so. 

• Ser capaç d’interpretar els resultats i les gràfiques dels diferents mètodes 
audiomètrics en termes del diagnosi corresponent. 

 
 

IV. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE  

 

a) Estratègies d’Ensenyament-Aprenentatge desenvolupades  pel professor:  
Classes magistrals a l’aula (grup sencer); classes de ressolució de problemes 
numèrics a grups de pràctiques; classes pràctiques amb ordinador; plantejament 
d’un treball individual pràctic de recollida i anàlisi de vocals. 

 
b) Activitats que realitzaran els alumnes:  
Assistència a classes magistrals; assistència a les classes i resolució de problemes 
numèrics; assistència i realització de pràctiques; realització d’un treball individual 
pràctic de recollida i anàlisi de vocals. 

 

V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA  

 
TEMARI 
 
1. Moviment oscil.latori. Ones mecàniques (6 h) 
1.1. Moviment vibratori harmònic. Conceptes fonamentals. 
 1.1.1. Moviment vibratori harmònic amortit. 
 1.1.2. Energia d’un sistema oscil.lant. 
1.2. Oscil.lacions i llurs tipus. 
 1.2.1. Oscil.lacions forçades. Ressonància. 
 1.2.2. Oscil.lacions periòdiques no sinusoïdals. 
 1.2.3. Oscil.lacions no periòdiques. 
1.3. Moviment ondulatori. 
 1.3.1. Característiques d’una ona. 
 1.3.2. Propagació del moviment ondulatori. 
 1.3.3. Propietats generals de les ones. 
 
2. Ones sonores (5 h) 
2.1. Característiques principals. Velocitat, energia,  intensitat. 
2.2. Impedància acústica. 
2.3. Qualitats dels sons. 
        2.3.1. Intensitat. Escala de decibels. 
        2.3.2. To. 
        2.3.3. Timbre. Descomposició o anàlisi de Fourier. Espectre de freqüències. 
Harmònics. 
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3. Producció dels sons. Acústica de la parla (4 h) 
3.1. Corda vibrant. Tub. Ressonància. 
3.2. Instruments musicals. 
3.3. La veu. Qualitats. 
3.4. Model de producció de la veu. 
3.5. Mecanismes de modificació del timbre. 
 
4. Biofísica de l'audició (7 h) 
4.1. Mecanismes de la transmissió auditiva. 
        4.1.1. Orella externa. Freqüència de ressonància. 
 4.1.2. Orella mitjana. Adaptació d’impedàncies. Protecció. 
4.1.3. Orella interna. La membrana basilar i l'òrgan de Corti. Discriminació i 
localització de freqüències. Transducció. 
4.2. Camp d’audibilitat.  
 4.2.1. Llindar de la sensació sonora.  
 4.2.2. Nivell de sonoritat. Escala de fons. 
 
5. Audiometria (8 h) 
5.1.  Mètodes subjectius. 

5.1.1. Audiometria tonal. Audiograma. 
5.1.1.1. Conducció aèria. 
5.1.1.2. Conducció òssia. 
5.1.1.3. Emmascarament. 

5.1.2. Audiometria automàtica. 
5.1.3. Audiometria especial. 
5.1.4. Audiometria vocal o verbal. 

5.2. Mètodes objectius. 
5.2.1. Impedancimetria. Timpanometria. 
5.2.2. Determinació de potencials evocats. 
5.2.3. Altres tècniques. 

 
 
BIBLIOGRAFIA general 

1.  Física. P.A. Tipler. 3a edició (1994) Ed. Reverté. 
2.  Biofísica. A.S. Frumento (1995) Ed. Mosby/Doyma. 
3.  Física. J.W. Kane, M.M. Sternheim (1989) Ed. Reverté. 
4.  Física para las ciencias de la vida. S.G.G. MacDonald, D.M. Burns (1978) Ed. Fondo 

Educativo Iberoamericano. 
5.  Física para las ciencias de la vida. A.H. Cromer (1982) Ed. Reverté. 
6.  The physics of speech. D.B. Fry (1984) Cambridge Univ. Press. 
7.  Audiometría clínica. M. Portmann (1979) Ed. Toray-Masson. 
 
 
BIBLIOGRAFIA complementària 
1. La fonètica. E. Martínez Celdrán (1994) Ed. Empúries. 
2. Manual de fonologia catalana. X. Romeu (1983) Ed. Barcanova. 
3. Speech science primer. G.J. Borden, K.S. Harris, L.J. Raphael (1994) Ed. Williams 

& Williams. 
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4. Acoustic and auditory phonetics. K. Johnson (1997) Ed. Blackwell. 
5. The acoustic analysis of speech. R.D. Kent, C. Read (1992) Ed. Singular Publishing. 
 
VI.  AVALUACIÓ  

 
L’avaluació constarà de tres parts: 
 
a) Avaluació de les pràctiques (20% de la qualificació final). 
Es realitzarà a l’aula d’informàtica, la setmana del 19 al 23 de desembre. Es plantejaran 
una sèrie de preguntes que s’hauran de resoldre amb el programa utilitzat a les 
pràctiques. 
 
b) Examen escrit (70% de la qualificació final). 
Contindrà 7 preguntes de teoria i la ressolució d’un problema numèric. 
 
c) Treball voluntari (10% de la qualificació final; pels alumnes que no el facin, el 
conjunt de les altres dues avaluacions contaran un 100%) 
El treball consisteix en la realització d’un estudi dels sons de les 5 vocals del nostre 
idioma a través de l’espectre de freqüències i l’espectrograma, en diferents persones. 
Caldrà adquirir les 5 vocals en un sol arxiu de Goldwave en un ordre determinat (i, e, a, 
o, u) de 5 persones diferents. En total s’obtindran 25 vocals de les quals s’hauran 
d’analitzar els espectres de freqüència i obtenir la freqüència dels tres formants 
principals (F1, F2, F3). Els espectrogrames constaran també en el gruix del treball, 
possibilitant un anàlisis acurat de la distribució d’harmònics i dels formants. 
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PLANTILLA DE L’ASSIGNATURA  
 

Procediments 
d’avaluació i 
ponderació 

 
 

Estimació d’hores 
dedicades a 

l’assignatura 

Temes o blocs 
temàtics 

Competències que es 
desenvoluparan ( del Perfil 

de Competències de la 
Titulació) 

Metodologies docents 
d’ensenyament-

aprenentatge (incloure 
activitats presencials i 

no presencials) 

Indicadors de les 
competències que 
demostren el seu 

assoliment. 
 

Proced. Pond. Professor2 Alumne3

 
1. Moviment oscil.latori. Ones 
mecàniques 
 
 
2. Ones sonores 
 
3. Producció dels sons. Acústica 
de la parla 
 
4. Biofísica de l'audició 
 
5. Audiometria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Científiques: 
-És capaç d’integrar els coneixements 
procedents de les diverses disciplines com a 
base per a la diagnosi i la intervenció. 
 
-Sap relacionar les dades de l’exploració amb 
el coneixement teòric dels transtorns per 
establir una diagnosi, un pronòstic i una 
intervenció. 
 
Tecnològiques: 
-Coneix i sap fer servir els procediments 
diagnòstics propis de la professió per 
explorar, avaluar i diagnosticar els transtorns 
de la comunicació i del llenguatge. 

Presencials: 
Classes magistrals a l’aula (grup 
sencer); classes de ressolució de 
problemes numèrics a grups de 
pràctiques; classes pràctiques amb 
ordinador. 
 
No presencials: 
Treball individual pràctic de 
recollida i anàlisi de vocals. 
 

· Comprendre els conceptes corresponents 
al moviment oscil.latori i les ones. 
· Conèixer els paràmetres quantitatius 
emprats en la descripció dels sons. 
· Conèixer els mètodes d’anàlisi dels sons, i 
ser capaç de realitzar l’anàlisi en un cas 
real. 
· Comprendre els fonaments de la 
producció de sons. 
· Comprendre els processos i mecanismes 
de l’audició. 
· Conèixer les metodologies d’anàlisi de 
l’audició, i ser capaç d’avaluar llur 
idoneïtat. 

· Avaluació de les 
pràctiques de 
laboratori. 
 
· Examen escrit. 
 
· Treball 
experimental. 

20% 
 
 
 
70% 
 
10% 

Tema 1. 
Explicació a 
l’aula i 
resolució de 
problemes 
numèrics: 47h 
 
Tema 2: 
Explicació a 
l’aula i 
pràctiques: 49 
 
Tema 3: 
Explicació a 
l’aula, 
pràctiques i 
Treball: 87 
 
Tema 4: 
Explicació a 
l’aula: 36 
 
Tema 5: 
Explicació a 
l’aula i 
pràctiques: 50 
 

20h 
 
 
 
 
 
 
19h 
 
 
 
 
28h 
 
 
 
 
 
15h 
 
 
 
20h 

 

                                                 
2 Hores professors: Inclou hores presencials a l’aula, preparació de materials, tutories i avaluació dels estudiants.  
3 Hores estudiants: Inclou hores presencials a l’aula , tutories, treball autònom.  

Comentari [m1]: Si sabe 
hacer es que conoce, las 
competencias no son 
conocimientos 
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