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  GUIA DEL PROFESSOR 
 

 

“CONSTRUÏM UN AERÒFON D’AIGUA” 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta activitat ha estat concebuda després d’haver treballat amb els alumnes els paràmetres 
del so i la classificació dels instruments, i haver après com els diferents instruments generen el so.  

És una activitat agraïda que els permet treballar de forma diferent, en grup, i amb un objectiu 
comú: el de construir un instrument i fer música juntament amb altres instruments, segons les 
preferències de cadascú, i el de compartir-ho finalment a la xarxa. 

Aquells alumnes més avesats a la tecnologia i a l’edició d’imatge i so també troben el seu espai de 
creació i gaudi. 

 

OBJECTIUS  

 

L'activitat pretén ser flexible, de manera que l'adaptarem al grup i la farem tan senzilla com 
complexa en relació al grup que tinguem al davant. 

• Conèixer el concepte de freqüència: distingir i ordenar diferents sons en funció de la seva 
alçada.  

• Diferenciar les notes naturals de les alterades. Sovint els resulta abstracte. A través 
d’aquesta activitat l’alumne ho visualitza de manera molt clara. 

• Conèixer la nomenclatura en anglès de les notes (do=C), necessari per a utilitzar un 
afinador. 

• Distingir i reconèixer diferents escales o patrons melòdics (escales majors, menors, 
pentatònica, etc.) 

• Treballar en equip i prendre decisions amb respecte i responsabilitat. 

• Aprendre a afinar una ampolla amb un afinador. 

• Aprendre a manipular dades i a gestionar la informació (relació centilitres i freqüència). 

• Aprendre a fer un tutorial senzill, estructurat i intel·ligible. 

• Tenir cura del material, fràgil i col·lectiu. 

• Millorar l'expressió oral a l’hora de defensar i presentar el tutorial. 

• Desenvolupar la creativitat a l’hora d'interpretar una peça musical senzilla. 

• Aprendre nocions bàsiques d'edició de vídeo i compartir-lo a les xarxes socials. 

• Aprendre a autoavaluar-se i avaluar als companys, amb rigor i respecte. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

 

 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

INDICADORS 

C1. Lingüística, 
comunicativa i 
audiovisual 

Expressió escrita: claredat expositiva i ortografia 

Exposició oral: claredat expositiva i llenguatge corporal 

C2. Artística i cultural Reconèixer el paràmetre de la freqüència 

Reconèixer diferents patrons melòdics (escales) 

Interpretar una peça musical senzilla 

Desenvolupar la creativitat musical 

C3. Tractament de la 
informació i 
competència digital 

Saber utilitzar un programari bàsic: Drive, Power point, Youtube, 
Audacity, Afinador online, Slideshare, Aplicacions mòbils,... 

C4. Matemàtica Concepte de la tara i pesos en relació a la freqüència. Gràfiques 

C5. Aprendre a 
aprendre 

Agilitzar el procés d'afinació de les ampolles al llarg de les sessions 

Trobar recursos per organitzar les ampolles, afinar-les i fer-les sonar 

C6. Autonomia i 
iniciativa personal 

Treball de proactivitat, responsabilitat i compromís individual 

C8. Social i ciutadana Treball en equip i repartiment de tasques 

Resolució de conflictes i assertivitat dins del grup 
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ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ INICIAL 

 

• Reflexions prèvies (a la guia de l’alumnat) 

• Explicar als alumnes que l’objectiu final de l’activitat és penjar un tutorial a internet on 
s’expliqui detalladament com fer un aeròfon d’aigua, per tal que les persones que vegin 
aquest tutorial, siguin capaços, sense coneixements musicals, de construir-ne un.  

• Podem comparar aquest instrument amb aquells que també necessiten una placa o un tub 
per a cada nota, com el xilòfon i derivats, l'orgue, la flauta de Pan o els tubs sonors. 

• Mostrar als alumnes les possibilitats d’aquest instrument amb exemples musicals d’altres 
alumnes i de professionals (per mantenir la privacitat dels alumnes no he adjuntat cap 
mostra audiovisual) 

Ex: Bottle boys (vídeo 1, vídeo 2) 

 

 

PROCEDIMENT GENERAL 

 

1. Realitzar un aeròfon d'aigua a partir de la pauta donada. 

2. Registrar-ne els processos per anar creant, paral·lelament, un tutorial sobre l'elaboració de 
l'instrument. 

3. Gravar en vídeo l'escala treballada i una peça musical amb o sense acompanyament. 

4. Presentació i justificació del tutorial, en format diapositives, a la resta d'alumnes. 

5. Valoració, avaluació i reflexió conjunta de l'activitat.  

 

 

MATERIALS 

 

• 8 ampolles de vidre (del mateix tipus i tamany) 

• 1 embut o xeringa 

• 1 drap per grup 

• 1 bàscula de cuina 

• Colorants (opcional) 

• Etiquetes de paper (les proporcionarà el professor) 

• Tenir una escombra i una baieta a mà, per quan rodin o vessin ampolles. 
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PASSOS A SEGUIR 

 

1. Formarem grups reduïts (2-4 persones). Sempre prioritzarem la flexibilitat metodològica. 
Què pretenem? Què volem? Com treballaran millor? Grups homogenis? heterogenis? 
Inclusions? Adaptacions? Grups d'ampliació? Cal tenir-ho present abans de fer els grups. 

2. Reunirem 8 ampolles de vidre, que han de ser del mateix tipus. Un embut ens facilitarà la 
feina de posar i treure aigua. 

3. A continuació decidirem l’escala que construirem, i a partir d’una nota donada. L'ampolla 
ens determinarà el so fonamental.  

4. A partir de l’escala escollida procedirem a omplir les ampolles d’aigua per tal que cada una 
soni com una de les notes de l’escala. Per verificar l’afinació utilitzarem un afinador. El 
professor o professora de música pot ajudar i facilitar l'afinació als alumnes amb l'ajuda 
d'un instrument (flauta, piano...).  

5. Paral·lelament anirem construint el nostre tutorial. Cal definir clarament l'estructura que els 
demanarem (la guia de l’alumne). 

6. A continuació pesarem les quantitats d’aigua amb una bàscula de cuina i elaborarem una 
taula amb la relació de pesos en relació a les notes. Aprendrem el concepte de “tara”, i a 
controlar els pesos nets. També podem comptar a partir dels pesos absoluts de l'ampolla 
més l'aigua. Posarem tota la informació al tutorial. 

7. A mesura que anem afinant les ampolles els posarem una etiqueta coincidint amb el nivell 
d'aigua, amb el nom de les notes, en català i anglès (C-Do) per tal d'omplir les ampolles 
més àgilment. A cada sessió omplirem i buidarem les ampolles, reforçant el procés 
d'aprenentatge. 

8. Si les ampolles són transparents, podem aplicar un colorant a cadascuna de les ampolles 
per diferenciar-les i per obtenir un resultat més atractiu. 

9. Gravarem l'escala musical en vídeo, que penjarem al tutorial.  

10. Prepararem, treballarem, interpretarem i gravarem una peça amb l'aeròfon d'aigua amb 
l'ajuda - o no - d'altres instruments (flauta, xilòfon, ocarina, piano, percussions, percussió 
corporal, beat box, bases electròniques, etc.) depenent de què volem. L'editarem i el 
penjarem al tutorial. Si podem, també hi posarem la partitura. 

11. Presentarem el nostre tutorial, explicarem quina escala hem escollit, quines notes la 
conformen i n'explicarem el procés davant de la classe.  

12. Els companys coavaluaran el procés a través d'una rúbrica. Reflexió conjunta. 

13. Compartir, exposar i difondre el resultat: al bloc d'aula, a la web del centre, a la revista de 
l'institut, a les diferents xarxes socials que s'emprin a l'aula, a esdeveniments del centre o 
amb alumnes d’altres centres.  
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

L’adaptació serà constant en cada grup. Cada grup pot acabar amb un producte relativament 
diferent, però cada alumne ha de poder col·laborar a la seva manera, independentment de les 
seves habilitats. Algunes propostes d’adaptació tant per dalt com per baix poden ser: 

• Col·locar un alumne amb grans dificultats amb d’altres amb més capacitats 

• Especificar tasques concretes a alumnes concrets 

• Donar-los les ampolles afinades i que només facin la cançó 

• Permetre treballar en un grup més nombrós o treballar individualment si s’escau 

• Permetre que un grup ajudi a un altre amb algunes dificultats específiques 

• Permetre que un alumne “expert” doni solucions a altres grups 

 

 

AVALUACIÓ 

 

El vertader aprenentatge es produeix quan, a banda de seguir unes pautes donades, ens aturem 
per valorar el que estem fent i considerem els canvis necessaris de millora.  

Un cop fet, i comparant amb el que han fet els altres, som capaços de veure quins han estat els 
nostres èxits i les nostres dificultats, i què haurem de tenir en compte en el futur de cara a nous 
projectes o activitats. Val la pena dedicar un bon temps a aquestes qüestions per tal de 
progressar.  

  

Full de seguiment del grup: rúbrica al document adjunt 

El grup registrarà durant l’activitat allò que va fent, allò que els costa, si han treballat tots i com 
s’han repartit tasques. 

 

Coavaluació de l'alumnat: rúbrica al document adjunt 

A la presentació del tutorial s'avaluaran els següents apartats: 

 

• Disseny i intel·ligibilitat del tutorial 

• Qualitat i aprofundiment del tutorial 

• Grau de comprensió d'allò que expliquen 

• Actitud adequada a la presentació 

• Afinació de l'escala 

• Qualitat de la interpretació de la cançó  
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Avaluació del/la professor/a: rúbrica al document adjunt 

Al final de l’activitat el professor avaluarà els següents apartats: 

• Procés de construcció de l'aeròfon d’aigua. Actitud i participació individual durant del 
procés 

• Afinació de l’escala  

• Presentació davant del grup 

• Melodia executada amb l'aeròfon d’aigua 

• Treball en equip 

• Presentació diapositives: disseny i claredat 

 

Finalment, el professor demana a cada alumne quina nota creu que mereix i per quina raó. En la 
major part dels casos, la nota que proposa l’alumne difereix molt poc de la del professor (sovint 
més baixa). En aquest procés l’alumne consciencia allò que ha fet bé i allò que caldrà tenir en 
compte en una altra activitat. 

El resultat final és una nota numèrica que proposa el professor a partir de la consideració de tot el 
procés d’avaluació. 

 

 

 

ALGUNES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE...  

 

Les ampolles:  

• Cal que siguin idèntiques, per tal que ens puguem moure amb els mateixos pesos. Cal 
demanar el material setmanes abans de començar l'activitat.  

• El vidre és un material fràgil. Cauen i es trenquen. És important advertir dels perills i de la 
cura que han de tenir durant tot el procés.  

• Per qüestions de logística, guardarem les ampolles buides a l’aula de música, separades 
per grups i reunides per cada grup-classe. La necessitat d'omplir-les de nou a cada sessió 
reverteix molt positivament en el procés d'aprenentatge, ja que han d'organitzar-se la 
sessió, prioritzar i agilitzar processos. 

• Preferiblement haurien de ser de vidre transparent. Ens permetrà veure'n el nivell d'aigua, i 
els podem donar un toc de color amb colorants. 

• En el tutorial, cal que hi figuri la marca de la beguda, els centilitres i el pes de l'ampolla, així 
com mostrar-ne una foto. Qualsevol persona que segueixi el tutorial ha de poder afinar una 
escala considerant els pesos proposats. Aquest aspecte, pot ser prescindible, però ens 
permet manipular dades, presentar una taula o una gràfica. 

 

 

 

 



                                                                                                                       

  

        

 

                                                          

 

 

 

7 

Per què no picar les ampolles enlloc de bufar-les? 

• Una altra manera de considerar l'activitat seria convertint l'instrument en un idiòfon, picant 
les ampolles amb una cullereta o una baqueta. En aquest cas però, haurem de tenir en 
compte que haurem d'afinar les ampolles de manera inversa. Com en qualsevol idiòfon, a 
més massa tindrem menys freqüència. És a dir, l'ampolla més buida serà la més aguda. 
Qüestió interessant per alumnes de més edat... 

• Hem optat per fer un aeròfon ja que ens resultarà més fàcil d’afinar perquè podem sostenir 
el so, i un afinador el capta millor, i també perquè bufant les ampolles podem aconseguir 
sobradament una octava i mitja en ampolles estàndards de 25cc, mentre que picant les 
ampolles, tindrem poc més d’una sisena. Exemple d’idiòfon: Vídeo 

 

Afinació:  

• Segons la tipologia de l'alumnat, reconèixer quan un so està afinat els pot resultar difícil o 
directament impossible. Amb l'ajuda de l'afinador, i del professor, poden assolir l'objectiu, si 
cal, sense un vertader reconeixement auditiu. 

• El so fonamental de l'ampolla ens determinarà l'escala. En el cas que l'ampolla més greu 
soni un La3 podem optar per fer una escala de La m o La M. En el cas que l'ampolla més 
greu soni un Si3 podem considerar d'afinar-la a Do4 per tal de tenir una escala amb menys 
alteracions. Ampolles més grans de 25cl ens poden donar sons més greus (fa3 o sol3). En 
aquest cas podem optar per fer l’escala de Fa M o de Sol M. Ens ho hem de fer venir bé, 
però l'ampolla ens determinarà en part el resultat. 

Etiquetes: 

• És molt important que disposin l'etiqueta en el nivell exacte de l'aigua de cada ampolla. Els 
serà de gran utilitat per afinar les ampolles ràpidament a la següent sessió. Si falla, sempre 
tenen els pesos. 

Escales: 

• És important que siguem rigorosos amb el diapasó (la3=440Hz). Això ens permetrà 
treballar bé amb un afinador convencional, manual o digital, i alhora combinar-ho amb 
altres instruments. Si partim d'un diapasó relatiu (per adaptar-nos a les ampolles) tindrem 
més desavantatges posteriorment que no pas avantatges. 

Presentació de diapositives: 

• És recomanable que la presentació en diapositives es faci a través de les presentacions en 
diapositives del DRIVE, ja que al treballar des del núvol té uns clars avantatges: 

o Permet que els alumnes treballin dins i fora de la classe, junts o separats al tenir el 
document compartit. 

o Permet al professor (amb qui han de compartir el document) que pugui fer un 
seguiment de cadascun dels tutorials, dins i fora de l'aula.  

o Evita que al dia de la presentació hi hagi incompatibilitats de formats, o que es 
deixin el la memòria USB a casa. 

o És fàcil de convertir en un Slideshare i compartir-lo a les xarxes socials.  
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Nombre de sessions:  

• Cal ser flexible en les sessions. Depèn del grup, la ràtio, el clima d'aula, les necessitats 
específiques. És interessant donar marge per a l'experimentació, la repetició, el debat i la 
creativitat. És fonamental el guiatge i la flexibilitat del professor, atent al que va succeint a 
l'aula. A caire orientatiu es poden dedicar de 5 a 8 sessions més 2-3 sessions per a les 
presentacions dels tutorials. Resulta interessant fer una segona sessió de mostra amb els 
tutorials millorats, a partir de les observacions del professor i alumnes (i que l’avaluació 
sigui significativa). 

 

 

(EXTRA) ENGLISH ACTIVITY: AN E-MAIL FROM UGANDA 

 

A l’aula de música, combinem quan podem algunes micro-unitats o petites activitats per tal de 
reforçar la llengua anglesa. Es tracta d’una activitat que es pot fer tant a l’aula de música com a la 
matèria d’anglès. Es troba en un document apart. 

 

Descripció de l’activitat:  

Hem rebut un correu electrònic d’unes estudiants de secundària d’Uganda, que han vist el nostre 
tutorial i volen provar de fer un aeròfon com el nostre. Com que està en català i no l’entenen, ens 
demanen si els podem explicar en anglès quins són els passos bàsics a tenir en compte.  

Així mateix, les noies, aprofiten per presentar-se i explicar-nos algunes curiositats d’on viuen. 
Sabran els nostres alumnes contestar-los el correu apropiadament i amb tota la informació 
necessària? 

L’activitat preveu 3 nivells de dificultats: easy, medium i hard. 
 


