LA VEU DE LA TERRA

Construïm un pal de pluja
Descripció de l’activitat
La construcció d’un instrument ens permet conèixer les seves parts i quina funció desenvolupen
en la producció del so. Utilitzem materials reciclats per construir un pal de pluja i veure com
podem donar valor a objectes que tenim a la vora. Poder acompanyar una cançó amb un
instrument construït per nosaltres fa que aquesta cançó sigui més nostra…
Dificultat 1
Competència
Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges
artístics.
Connexions amb altres àmbits i competències
Àmbit Artístic

Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb
tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

Àmbit d’aprendre
a aprendre

Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

Continguts Clau
•
•
•

Composició i producció d’un instrument amb materials reciclats.
Recursos, formes, possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges
artístics.
Interès i valoració per la construcció d’un instrument.
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Objectius

Crear un
instrument
musical a
partir de
materials
reciclats.

Criteris
d’avaluació
Construir un
pal de pluja
amb materials
reciclats.

Indicadors
Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Construeix un pal
de pluja seguint
les pautes
donades i utilitzant
els materials
aportats pel
docent.

Construeix un pal de
pluja, afegint, també,
idees originals al
projecte tot utilitzant
els materials aportats
pel docent.

Construeix un pal de
pluja, afegint idees
originals al projecte
tot utilitzant els seus
propis materials.

Actuacions
•
•

Demanem als alumnes que construeixin, individualment o en grups de dos, un pal de pluja
amb material reciclat.
El podem utilitzar per acompanyar la cançó Remor mentre la cantem amb la base
instrumental o amb instruments en directe. A l’hora de fer-los sonar, serà bonic fer-los
girar alternativament per sentir el seu so a destemps.
Materials

•
•

Materials reciclats aportats pel docent i/o pels alumnes.
Vídeo: exemple de construcció d’un pal de pluja.
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