
 
Sssplau 
Una escola + saludable  

i sostenible 

 

Proposta educativa sobre el so i el soroll a les escoles  



Ecologia Urbana 

Les dues cares: el so i el soroll 
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Percebre, escoltar i comprendre els sons que ens envolten ens permet 

conèixer i interpretar millor l’entorn en el qual vivim, donar-li un valor i 

despertar el desig de millorar-lo. 

Les cultures tenen una història sonora que s’explica a través dels sons 

associats a cada una de les realitats. Els sons dels entorns culturals i naturals 

conformen un paisatge sonor. 
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Les dues cares: el so i el soroll 

Socialment, el soroll no és altra cosa que un so molest, un so no desitjat per 

qui el sent. 

Els éssers vius produeixen sons i n’hi ha que poden alterar la qualitat 

acústica tant dels entorns urbans com naturals. 

Però un mateix so pot resultar molest o agradable, segons la persona que el 

rebi. És subjectiu.  

Ecologia Urbana 



4 

Les dues cares: el so i el soroll 

La contaminació acústica es produeix quan s’afegeix un soroll al medi per 

sobre dels límits saludables. 

La regulació dels sorolls es concreta institucionalment a través 

d’estratègies i normatives de prevenció i correcció 

L’exposició puntual a fonts de soroll molt fortes o l’exposició continuada a 

fonts sorolloses afecta la salut de les persones i la seva qualitat de vida. 

Ecologia Urbana 
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Fomentar la sensibilitat auditiva capacita les persones a escoltar els sons 

saludables i a rebutjar aquells que ens són hostils. 

Les dues cares: el so i el soroll 

Millorar el coneixement sonor de la ciutat i 

educar en la cura de l’entorn contribueixen al 

confort acústic de la ciutat  

Ecologia Urbana 
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Barcelona i el soroll  

El Pla per a la reducció de la contaminació acústica (2010-2020) és el marc 

on s’impulsen les actuacions municipals per millorar la qualitat acústica de la 

ciutat 

 

Segueix les següents línies: 
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Comunitat educativa 

Els agents implicats en el Projecte Sssplau 
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AJUNTAMENT BCN 

 

 

-Dep. Reducció de la 

Contaminació Acústica 

 

 

 

 

 

 
SDEA 

alumnat 

famílies 

professorat 

Personal 

no 

docent 

Consorci 

d’Educació 

de 

Barcelona 

Llegenda: 
Bcn E+S: Suport a les escoles per educar per la sostenibilitat 
SDEA: Servei de Documentació d’Educació Ambiental 
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Proposta educativa: SSSPLAU  una escola + saludable i sostenible  
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L’educació per la sostenibilitat provoca aprenentatges en què l’alumnat 

desenvolupa una consciència personal, col·lectiva i ambiental i esdevé crític, 

actiu i capaç de transformar el seu entorn... 

Ecologia Urbana 
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... identificant i diagnosticant, en aquest cas a l’escola, espais problemàtics 

amb alts índexs de soroll dins del centre (menjadors, patis, sales 

polivalents,…) on cal prendre mesures, investigar, decidir i actuar, i... 

Ecologia Urbana 

Proposta educativa: SSSPLAU  una escola + saludable i sostenible  

...relacionant el que passa dins del centre amb l’entorn més directe i amb la 

ciutat. 



 

• Transversalitat: Programa Sssplau a Barcelona 

• La campanya de conscienciació vers el soroll 
del Programa Sssplau es veu en molts àmbits i 
els més petits i joves també relacionen el que 
passa a la seva escola o institut amb el que 
passa a la ciutat. 

 

 

 

Comunitat 
educativa 

Dispositius a 

l’exterior de locals 

d’oci nocturn 

Projectors llumínics a 

carrers i places 

Campanya de 
sensibilització  

Ciutat 

Correspondència amb la campanya Sssplau de ciutat 
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Objectius 
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 Disposar de dades del grau de contaminació acústica en diferents espais del centre i 

utilitzar-les com a recurs didàctic, per a desenvolupar processos d’aprenentatge. 

 

Realitzar accions de millora en la qualitat i quantitat del soroll,  minimitzant la 

contaminació acústica del centre i del seu entorn proper. 

 

 Crear xarxa d’intercanvi d’experiències educatives interessants per aquesta 

temàtica i compartir coneixement. 

 

 Relacionar les accions de millora de la qualitat acústica que es porten a terme en els 

centres educatius i a la ciutat. 
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Qui hi pot participar? 
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Centres educatius de la ciutat de Barcelona que incorporin en el 

projecte d’Escoles + Sostenibles la temàtica del soroll i la 

contaminació acústica.  

Durant el mes de setembre de cada curs es recolliran les 

inscripcions. 
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Estructura i metodologia 

L’Sssplau es planteja per a dos cursos escolars. 
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Diagnosi 

Alternatives i 
decisió 

Acció 

Avaluació 

Motivació 1 2 

3 
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1r CURS 

 Anàlisi i actuació al 

centre 

2n CURS 

Mapa del soroll 

 

Seguint la metodologia de millora continuada: 
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5 



Què s’ofereix? 

Recursos: 

Dispositiu Sssplau 

Préstec de sonòmetres 

Material divulgatiu (SDEA) 

Acompanyament i assessorament  

durant el curs 

Taller per a l’alumnat que inclou un 

mesurament acústic (diagnosi de 

reverberació) (1r curs) 

Resultats de la diagnosi: fitxes 

tècniques 
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Recull informacions  
Xarxa- web: inoise 

Sessions de formació i intercanvi 

d’experiències i resultats amb el  

professorat 
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El centre educatiu és compromet a ...  

•  Prendre mesures dels nivells de soroll en diferents espais del seu centre en el primer 

trimestre del curs per tal d’identificar espais del centre amb un índex més elevat de 

contaminació acústica. 

 

•  Situar el material de sensibilització aportat per l’Ajuntament de Barcelona en un 

d’aquests espais identificats. 

 

•  Utilitzar la informació recollida inicialment, per a debatre la situació del centre i 

plantejar-se possibles accions de millora. 

 

• Anotar els canvis produïts després de la campanya de sensibilització realitzada i valorar 

els beneficis que s’hagin produït. 

 

•  Compartir la informació de les dades obtingudes amb els altres centres participants. 

 

• Prendre mesures dels nivells de soroll de l’entorn del centre escolar per tal de realitzar 

un mapa del soroll del centre i l’entorn. (2n curs de participació)  

 

•  Assistir a les sessions de formació de professorat. 

Ecologia Urbana 



Cronograma 1r Curs Sssplau 

1

6 
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Tasques Juny Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Maig Juny

Presentació dels projectes 

d'Escoles+Sostenibles, en els que s'inclou la 

participació al projecte Sssplau.

Confirmació de la participació al projecte 

Sssplau

Sessió formació 1: Punt de partida

Diagnosi grau soroll espais i activitats en el 

centre

Identificació espai per actuar

Taller a l'aula

Préstec d'instrument de mesura i de 

sensibilització

Assessorament  tècnic individualitzat a cada 

centre

Sessió formació 2: Resultats de la diagnosi i 

bones pràctiques

Instal·lació dispositius

Accions de millora i utilització d’altres 

recursos didàctics

Sessió formació 3: Què hem aconseguit? 

Intercanvi d'experiències

Selecció de bones pràctiques

Tractament de les dades obtingudes de totes 

les escoles

Elaboració de la memòria

Comunicació resultats. Dia internacional 

sensibilització vers el soroll 

D
IA

G
N

O
SI

A
CC

IÓ
A

V
A

LU
A

CI
Ó



Cronograma 2n Curs Sssplau 

1
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Tasques Maig Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Maig Juny

Presentació als participants del Sssplau de la 

proposta de realització del Mapa del Soroll.

Confirmació de la participació al projecte 

Sssplau

Sessió formació 1: Com s'elabora un mapa de 

soroll?

Diagnosi del centre i entorn delimitat

Préstec d'instrument de mesura i de 

sensibilització

Assessorament  tècnic individualitzat a cada 

centre

A
C

C
IÓ

Realització del mapa de soroll

Sessió formació 3: Què hem aconseguit? 

Intercanvi d'experiències

Tractament de les dades obtingudes de totes 

les escoles

Elaboració de la memòria

Comunicació resultats. Dia internacional 

sensibilització vers el soroll 

D
IA

G
N

O
SI

A
V

A
LU

A
C

IÓ



Proposta calendari Sssplau curs 16-17 

1

8 
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DLL DM DX DJ DV DLL DM DX DJ DV DLL DM DX DJ DV

3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14

17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28

31 1 2 3 4 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26

28 29 30 1 2 27 28 1 2 3 29 30 31 1 2

5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30

Vacances

Sessió Participants 1r curs

Taller al centre

Préstec sonòmetres 1r curs

Sessió Participants 2n curs

Préstec sonòmetres 2n curs

Sessió conjunta

des

2016

març

2017

juny

2017

oct

2016

gen

2017

abr

2017

maig

2017nov

2016

feb

2017

Les dades de les sessions són orientatives. Us les confirmarem per correu. 
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Objectius del taller amb l’alumnat (1r curs) 

- Sensibilitzar la comunitat educativa sobre el soroll en els centres educatius.  

- Diagnosticar l’acústica d’un espai del centre: 

  

– Caracterització acústica de l’espai de l’escola amb problemes acústics 
(mesura de la reverberació, o del nivell de soroll o aïllament acústic) 

 

– Es farà fitxa amb resultats i informant de l’enfocament de les solucions: 

 -Low Cost 

 -Professionals  

-  Reflexionar sobre les dades recollides a la diagnosi i prendre 
decisions  d’accions de millora. 
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Enfoc del taller 

• Assistents: El taller està pensat per 25-30 alumnes (grup classe) o pel grup 

d’alumnes de la comissió ambiental segons decideixi el centre. Durada: 2 hores. 

 

• Pensat sobretot per alumnat de cicle superior de primària (4rt, 5è, 6è) tot i que 

també pot ser per alumnes una mica més petits o més grans. 

 

• L’Ajuntament dóna 1-2 dispositius Sssplau a tots els centres educatius per col·locar 

en els llocs on normalment s’origina molt soroll: espais comuns (menjadors, 

passadissos, gimnasos) o aules. S’instal·laran després de la realització del taller. 

 

• L’escola que faci accions correctores i millores, podrà tornar a fer mesuraments a 

final de curs per comparar resultats. Els resultats s’enviaran a la mateixa adreça. 

 

• Dates taller: Dimarts i divendres (matí, principalment de 9h a 11h) a partir 

d’Octubre.Se us ha assignat una data, si hi ha algun problema en parlem al final de 

la sessió. 
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Préstec de sonòmetres 

 
• El mateix dia del taller es deixaran en préstec 4 sonòmetres per poder fer 

mesuraments durant “13” dies màxim després del taller (comptant cap de 
setmana). 

 

• L’escola que faci el taller un dimarts haurà de tornar els sonòmetres com a màxim 
el dilluns següent no, l’altre. L’escola que faci el taller el divendres haurà de 
tornar els sonòmetres el dijous al cap de dues setmanes (13 dies). 

 

• Els sonòmetres es tornaran al Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) 
de La Fàbrica del Sol. Mirar horari d’atenció al web. 

 

• Important tornar els sonòmetres per assegurar que tots els centres en podran 
disposar en el moment de la realització del taller. 

 

• Es poden demanar en préstec sonòmetres al llarg de tot el curs, en funció de la 
disponibilitat. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/uncategorised/page/servei-de-documentacio-deducacio-ambiental
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Per fer el taller a l’escola necessitem... 

• Aula amb projector i pantalla i lloc per endollar. 

 

• Espai on mesurem: lloc per endollar (segons la mesura no caldrà). 

 

• Abans del taller es contactarà amb l’escola per saber quin espai és el que 

més interessa mesurar i quin tipus de mesura caldrà fer. 



 

• Aquests dispositius són com sonòmetres lluminosos i s’encenen quan detecten un 

nivell de soroll elevat (aquest nivell llindar és programable). El dispositiu té 

diferents barres de llum per mostrar si el soroll que capta va en augment o 

disminueix. 

 

• És un material de suport visual que el professorat aprofita per dinamitzar les 

actuacions dins del centre. 

 

• El dispositiu permet dinamitzar la responsabilitat, la  

participació i les actituds personals. Facilita l’obertura  

d’espais per al debat a través de l’observació. 

 

 

 

 

 

 

Dispositiu Sssplau 
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INSTAL·LACIÓ DISPLAYS en llocs representatius quant a soroll, ben visibles i no accessibles. Caldrà 

disposar d'alimentació elèctrica.  

   

El dispositiu s’encendrà a partir d’un NIVELL (DBA) PROGRAMAT: 

  Nivell similar (o 2-3 dB menys) que el nivell mesurat per cada centre en aquell espai, durant 

 la campanya de mesures sonomètriques.               

 Quan el dispositiu capti un nivell superior al programat s’encendran 4 barres d'indicació i, si 

 el soroll augmenta, apareixerà una barra més. Si encara augmenta més, apareixerà una 

 última barra de color vermell. Aquests salts seran de 3 dBA i, a mesura que el soroll 

 disminueixi, les barres s’apagaran.  

 

L’OBJECTIU ÉS QUE LA BARRA VERMELLA S’ENCENGUI CADA COP MENYS, I QUE PAULATINAMENT EL 

DISPOSITIU S’HAGI DE PROGRAMAR A UN NIVELL MÉS BAIX, perquè hauria canviat la conducta dels 

infants o joves. 

  

El nivell de programació es pot modificar en cas que ho veieu necessari. Per exemple: Si algun 

dispositiu instal·lat està sempre en vermell o pel contrari, no s’encén mai, cal reprogramar-lo.  

 

Funció secundària: (depenent de la xarxa cada centre) 

Els dispositius han de tenir ACCESSIBLE UNA XARXA DE WIFI per enviar les dades de soroll al servidor. 

Tingueu preparada la contrasenya del vostre wifi per quan us la sol·liciti el tècnic instal·lador.  
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Dispositiu Sssplau: instal·lació 



El Dispositiu es pot connectar via Wifi a un servidor de l’Ajuntament i a través d’una web i un 

codi les escoles poden veure els nivells enregistrats, descarregar-los en format Excel i 

analitzar-los.   

Es permet així veure l’evolució del soroll durant el dia, en els diferents mesos  del curs o 

comprovar l’efectivitat de les mesures implementades.  

 

Eina transversal per treballar-ho a classe de matemàtiques i fer estadístiques. 
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Dispositiu Sssplau: aplicatiu online Inoise 
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• Més enllà del préstec inicial l’escola pot disposar de sonòmetres  durant el tercer 

trimestre de l’any, prèvia reserva a l’SDEA i segons disponibilitat.  

• També es disposa de la Guia de Sons i Soroll i es posa a disposició en préstec la 

Maleta de Sons i Sorolls (plena d’experiments i exemples sonors) i altre material 

didàctic que té l’SDEA relacionat amb aquesta temàtica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Imatges del taller, maleta i guia de Sons i Sorolls. 

Recursos pedagògics 



Per qualsevol dubte i consulta: 

Tallers: acustica@ivanarossell.com 

Sssplau: sssplau@bcn.cat 
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Un Mapa Estratègic de Soroll és una eina de gestió de compliment legal que permet 
avaluar els nivells de contaminació acústica d'un determinat territori i plantejar les 
mesures d'actuació necessàries per a prevenir-los o reduir-los.  
L'integren els tres instruments següents:  
• el MAPA DE SOROLL: representa gràficament sobre el plànol els nivells sonors de la 

ciutat  
• el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA: marca els objectius de qualitat acústica als que es 

vol arribar 
• el MAPA DE SUPERACIÓ: identifica els punts de la ciutat on els nivells de soroll 

superen els límits fixats pels objectius de qualitat acústica 

Actuacions 
de millora 

Mapa del Soroll (2n curs) 

Ecologia Urbana 
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Mapa del Soroll (2n curs) 

Es planteja que cada centre realitzi el Mapa de Soroll de dia de l’àmbit territorial 
entorn el seu centre: 
- Planificació del treball de camp 
- Diagnosi dels usos dels carrers i identificació de les principals fonts de soroll 
- Campanya de mesures sonomètriques (préstec de sonòmetres disponible) 
- Mapificació i anàlisi de les dades 
- Durant l’any 2017 les dades obtingudes podran ser susceptibles d’integrar-se al 

mapa de soroll de la ciutat 
 

 



Ajuntament 
de Barcelona 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/esc
oles-sostenibles/tags/sssplau/page/sssplau 
 
Mail: 
sssplau@bcn.cat 
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