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Construïm un Aeròfon d’aigua  

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. 

• Reconèixer auditivament i conceptual els paràmetres del so: freqüència, intensitat i 
timbre.(c2i4)* 

• Reconèixer diferents escales o patrons melòdics.(c2) 

• Desenvolupar la creativitat a l’hora d'interpretar una peça musical senzilla.(c2) 

• Aprendre a fer un tutorial senzill, estructurat i intel·ligible.(c3) 

• Aprendre a manipular dades i a gestionar la informació.(c3) 

• Aprendre nocions bàsiques d'edició de vídeo i la seva difusió (c3) 

• Millorar l'expressió oral a l’hora de defensar i presentar el tutorial.(c1) 

• Treballar en equip i prendre decisions amb respecte i responsabilitat.(c6i8) 

• Millorar la competència de la llengua anglesa a partir d’un vocabulari específic. (c1) 
 
*Competències bàsiques associades. 

Descripció de la proposta 

Els alumnes hauran de construir un aeròfon d’aigua amb ampolles de vidre, amb el que 
interpretaran una cançó. Paral·lelament crearan un tutorial on explicaran el procés de com fer-lo. 
Finalment, mostraran el resultat i explicaran als seus companys el procés que han seguit. Els 
alumnes s’autoavaluaran i coavaluaran la feina dels seus companys a través de rúbriques. 
La proposta contempla una activitat extra, per reforçar els conceptes bàsics en anglès. 
Els millors exemples es compartiran amb la resta de la comunitat educativa a traves de les xarxes 
socials que es considerin. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

Construir un Aeròfon d’aigua pretén ser una excusa per posar en moviment una sèrie d’habilitats i 
coneixements que disposen o aprenen els alumnes en un moment determinat. Qualsevol dels 
elements pot ser substituït per un altre i cada un dels estadis ofereix possibilitats d’ampliació. El 
docent estarà atent al que succeeix a l’aula guiant als alumnes cap allà on volen o poden arribar. 
La gran clau metodològica serà doncs la flexibilitat  i creativitat . No ens ha d’importar tant que 
facin un producte de qualitat sinó el camí que han fet per arribar-hi. 
 

• Agrupacions: petits grups de 3 o 4 alumnes. Amb un grup de 2 també m’ha funcionat. 
Depèn del cas. 

• Temporització aproximada: 
▪ 5-8 sessions per a l’elaboració de l’instrument. 
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▪ 2-3 sessions per a la presentació dels projectes. 
▪ 1-2 sessions per a les activitats d’avaluació i posada en comú d’allò que hem après.  

• Avaluació: donarem molta importància a l’avaluació del procés. Què farem? com ho estem 
fent? què hem fet? com ho valorem? i com ho podríem millorar. 

Recursos emprats 

• Vídeos introductoris per motivar a l’alumne. Exemple de “The Bottle boys” 
• Guia de treball de l’alumnat: on s’hi especifica el material necessari, els passos a seguir, i 

les eines de seguiment i avaluació.  
• Programa de presentacions del DRIVE de Google: permet compartir el document amb la 

resta de membres del grup i amb el professor. 
• Edició d’audio i vídeo: Audacity, Windows Movie Maker, Youtube, Slideshare o aplicacions 

mòbils com VivaVideo. 
• Afinador online: Tunerr 
 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

La millor manera de comprendre una cosa és havent-la d’explicar a una altra persona, i d’aquí el 
tutorial com a estratègia didàctica. Als continguts pròpiament musicals li hem d’afegir la 
competència matemàtica i tecnològica, de gestió de la informació, lingüística, personal o social i 
ciutadana.  
L’activitat complexa, que no difícil, pretén mobilitzar el màxim d’habilitats i intel·ligències.  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

L’activitat pretén ser flexible i caldrà adaptar-la al grup d’edat i a la tipologia d’alumnat. La meva 
experiència ha estat amb alumnes de 2n d’ESO , en un centre de tipus C en quant a la dificultat: 
ràtio màxima de 22 alumnes i de tipologia diversa.  
 
L’activitat però es pot adaptar per alumnes de primària (Cicle Superior) o a Batxillerat, on s’hi 
poden tractar altres qüestions com la física del so, o diferents escales musicals o modes. 
 

Documents adjunts 

• Guia del professor  
• Guia de l’alumne  
• Fitxa de seguiment de l’alumne 
• Fitxa de coavaluació 
• Fitxa d’avaluació del professor 
• English activity (Extra) 
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