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Els sons de l’aigua  

 

Objectius 

- Reconèixer el sons que fa l’aigua en les seves diferents vessants. 
- Experimentar amb els elements que tenim més propers els sons que pot fer l’aigua 
- Reproduir amb el cos els sons de l’aigua 
- Relacionar sons de l’aigua amb la seva imatge corresponent 
- Prendre consciència de la informació que captem a través dels sentits: l’oïda 

Descripció de la proposta 

Per conèixer el SOROLL de l’aigua, pararem bé les orelles als diferents sons enregistrats i 
relacionarem les imatges presentades amb el so corresponent: un riu, una dutxa, una cadena de 
vàter… Descobrirem la diversitat de sons que pot fer l’aigua.  
Escoltarem l’aixeta de la classe si l’obrim molt, poc, gota a gota... 
Reproduirem amb el cos els diferents sorolls de l’aigua. 

Aspectes didàctics i metodològics 

És aconsellable treballar en grups reduïts. 
És important crear un clima d’escolta activa. Començar amb una conversa sobre els sons que pot 
fer l’aigua per tal de saber quins són els seus coneixements previs. Algunes preguntes per 
provocar l’evolució poden ser: quins soroll fa l’aigua? Pot fer més sons? Quins? Com és que fa 
soroll diferents?... 
La metodologia de treball ha estat partir de la interacció com a font de coneixement: aprendre dels 
companys/es. Els/les mestres hem d’estimular la seva curiositat i reforçar tots els comentaris dels 
alumnes que enriqueixen l’experiència. 

Recursos emprats 

Sons enregistrats de l’aigua, fotos de l’aigua, aixeta, palangana per esquitxar, pica i objectes 
diferents per esquitxar 

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

- Els sons de l’aigua  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta proposta està pensada per a l’alumnat de P3, però es pot adaptar a P4 i P5 revisant els 
objectius i adaptant-los a les necessitats dels/de les alumnes generals.   
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Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 

Sons de l’aigua: aixeta, dutxa, riu, pluja i cadena de wàter 
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