
 

 
 
 
                            

 
                  1/5 

 

GUIA DE L’ALUMNE 

 
“CONSTRUÏM UN AERÒFON D’AIGUA”  

 

 
REFLEXIONS PRÈVIES 

• Heu escoltat mai música feta amb ampolles? On? quan? 
• Creieu que el podem considerar un instrument musical? Per què? 
• Si és un instrument,...de quina família?  
• A quins altres instruments ens recorda? 
• Has construït abans algun altre instrument? Explica’ns-ho!  

 
EN AQUESTA ACTIVITAT APRENDR EU A… 

• Construir un instrument musical amb ampolles de vidre. 
• Afinar una ampolla posant-li una quantitat específica d’aigua. 
• Fer un tutorial que sigui fácil de seguir i amb totes les instruccions que calen. 
• Treballar en grup per aconseguir un objectiu comú. 
• …i 

• A expressar-vos millor fent una presentació oral explicant la feina feta!  
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PER A TOT AIXÒ, NECESSITAR EU… 

• Un ordinador mínim per grup (millor dos). 
• 8 ampolles de vidre (del mateix tipus i mida). 
• 1 ampolla de plàstic gran buida. 
• 1 embut o xeringa 
• 1 drap per grup 
• 1 bàscula de cuina per grup  
• Colorants (opcional) 

 
QUÈ, ENS HI POSEM?? 

ATENCIÓ: Tingueu en compte que haureu de fer dues coses a la vegada, 
l’INSTRUMENT i el TUTORIAL, així que repartiu-vos bé la feina... 

 
PER FER L’INSTRUMENT 

 

• Disposem de 8 ampolles de vidre? Són idèntiques? estan netes? Ja els hi 
heu tret les etiquetes? Anem bé! 

• Pesem una ampolla amb la bàscula de cuina i n’anotem el pes. 
• Decidim amb l'ajuda del professor el so fonamental i l'escala que construirem. 
• Afinem les ampolles amb l'ajuda de l’afinador online que trobareu a 

www.tunerr.com. També ho podeu comprovar amb la flauta o demanar ajuda 
al professor. 

• Quan estigui perfectament afinada, li posem una etiqueta al nivell d'aigua de 
cada ampolla, amb el nom de la nota, en català i anglès (Do / C). Això és 
molt important perquè a la següent sessió les afinareu ràpid. 

• Posem colorant a cadascuna de les ampolles (al final, i opcional) 
 

 

 

• Quan ja tinguem totes les ampolles afinades, amb les respectives etiquetes i 
pesos anotats, serà l’hora de gravar una escala de mostra per al vostre 
tutorial.  

• Ja teniu l’escala gravada? Ha arribat doncs el moment més esperat: el 
moment de fer música! 

  

Si això us ha costat vàries sessions, don’t worry!! 
Fer la feina bé vol el seu temps... 
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o Ja teniu pensat quina música fareu?  
o Podeu fer o podeu trobar-ne la partitura? Poseu-la al tutorial. 
o L’acompanyareu amb altres instruments? Cantareu? Afegireu 

Bases?... 
 

 

• Finalment, enregistreu la vostra interpretació en vídeo i ja tindrem tots els 
elements. Per fer-ho, podeu gravar-ho amb el mòbil i tot seguit editar-ho amb 
el Windows Movie Maker. També ho podeu fer amb algunes aplicacions 
mòbils que us permet editar directament. Us proposo l’aplicació mòbil 
“VivaVideo”. 

 

 
PER FER EL TUTORIAL  

• Obrirem un document de diapositives del Drive “Google Slides” 

 

 

• Comparteix-lo amb els teus companys i amb el teu professor o professora. 

Has d’anar a la part superior dreta i clicar   i posar el correu electrònic 
de cadascun d’ells.  

• Cada tutorial serà diferent i pot ser més o menys detallat, així com tenir més 
o menys diapositives. A continuació us proposem una llista d’elements que 
hauria de tenir com a mínim el vostre tutorial.  

A mesura que ho aneu tenint, marqueu amb una “X” al costat.  

Psssst! No ho digueu,...serà una sorpresa 
per als vostres companys!!  
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ESTRUCTURA DEL TUTORIAL 

                                                                           I sobretot... 

M
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1 Títol: Aeròfon d’aigua / Noms dels membres del grup / Curs / Data  
2 Material necessari   
3 Imatge de l’ampolla que utilitzarem: marca, pes i capacitat  
4 Expliquem com afinem una ampolla: amb imatges  
5 Taula o gràfica amb els pesos de cada ampolla  
6 Expliquem com i a on posem l’etiqueta  
7 Mostrem una imatge amb totes les ampolles afinades (amb etiquetes)  
8 Posem el vídeo de l’escala musical  
9 Nom de la cançó escollida / Imatges?  
10 Teniu partitura per posar-la?  
11 Vídeo editat de la cançó: amb títol i crèdits  
12 ...Altres: preses falses, agraïments, comentaris,...etc.  

 

 
PRESENTACIÓ ORAL  

Finalment ja només us queda que mostrar la vostra feina als vostres companys: 

• Explicar com ho heu fet 
• Què us ha costat més 
• Què us ha costat menys 
• I què heu après 
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I per acabar, uns petits consells per a fer una bona presentació oral 

 

• Practiqueu a casa davant dels pares, la germaneta, el veí, 
el canari o el peluix de damunt del llit. És el millor truc!  

 

 

 

• Mira a cadascun dels teus companys al llarg de la teva 
explicació. 

 

 

 

• Utilitza les mans i el cos per mostrar allò que vols 
explicar. Si creus que et posaràs nerviós, porta un 
bolígraf a la mà al dia de l’exposició. Va molt bé! 

 

 

• Procura no parlar ni molt ràpid ni molt lent, i pronuncia 
totes les paraules perquè se t’entengui bé. Si no s’entén 
o és avorrit, el públic s’adorm o es distreu.  

 

 

 

• Us va passar alguna cosa divertida mentre afinàveu les 
escales o gravàveu la cançó? Expliqueu-nos-ho! 

 


