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Sessió de seguiment de la microxarxa Sssplau – Març 2017 



En quin punt ens trobem? - Estructura i metodologia 

L’Sssplau es planteja per a dos cursos escolars. 
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En quin punt ens trobem? - Cronograma 1r Curs Sssplau 
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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 
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1. AVALUACIÓ GENERAL DEL TALLER  

 Què us va semblar? 

 

2. Nota Important: Acúfens:  

Durant el taller, parlant amb els nens, es van detectar alguns casos d’acúfens. 
Estaria bé informar sobre el tema al professorat i potser famílies. 

 

3. RESULTATS DIAGNOSI 

-Resultats de la Reverberació mesurada durant el taller 

-Fitxa per cada escola 

 

4. GUIA DE BONES PRÀCTIQUES D’ACÚSTICA 

 -Fitxa per a cada escola 

Resultats de les diagnosis i propostes de bones pràctiques 



Mesuraments realitzats: 

Amb l’ajuda de l’alumnat es va mesurar el temps de reverberació de diferents espais. 

 

Reverberació:  

 És el temps que triga en extingir-se un so en un espai.  

 Es mesura en segons. 

 És un paràmetre que depèn de la freqüència i ajuda a valorar l’acústica d’una sala. 

Per la mesura es pot utilitzar un soroll continu o un impuls (globus) 

Com més elevada sigui la reverberació més problemes de soroll tindrà un espai. 

 

Quins paràmetres afecten a la reverberació? 

 Volum de l’espai (com més gran i més alt és l’espai, pitjor) 

 Forma de l’espai 

 Materials de l’espai (parets, sostre, i revestiments). 

 

Els problemes de soroll en un espai són causa de: 

 La Reverberació (materials de revestiment) i forma i dimensions de l’espai 

 Nivell d’ocupació 

 Hàbits  

 Fonts de soroll de màquines o instal·lacions (cuines, etc). 

Resultats de les diagnosis 



Resultats de les diagnosis 

  

MENJADORS: 
La reverberació dels menjadors hauria d’estar per sota dels 0,9 s (menjador buit). 



Resultats de les diagnosis – Fitxa per a cada escola 



RECOMANACIONS PER MILLORAR L’ACÚSTICA AMB MATERIALS I ELEMENTS QUOTIDIANS I DE BAIX COST 

 

Què podem fer perquè un espai sigui més agradable i silenciós? 

Cal que els materials de revestiment de parets i sostre  ajudin a absorbir el soroll. 

 

Els materials durs com la rajola, marbre, vidre, metall, formigó, etc., són altament reflectants i fan que un 
espai sigui reverberant provocant problemes d’elevat nivell de soroll. 

 

Caldria tapar o substituir total o parcialment aquests materials per: absorbents acústics 
La clau de l’absorció d’aquests absorbents acústics és que siguin porosos, gruixuts i que formin cavitats o 
relleus. Segons la naturalesa de cada material, buscarem una cosa o una altra, o totes alhora. 

 

A continuació mostrarem uns exemples de materials fàcilment accessibles que ajuden a millorar l’acústica 
d’un espai, pensant sobretot en aplicació a passadissos o vestíbuls, però també poden servir per aules i 
menjadors. 

 

En casos en que s’usi molta superfície d’aquests materials, sempre cal consultar el tema de resposta al foc, 
per seguretat. (en la majoria dels casos el materials “quotidians” no són ignífugs). 

Guia de bones pràctiques acústiques 



SURO: Una cartellera de suro, sempre ajuda (si no l’atapeïm massa). El suro, com més 
gruixut i més rugós, més capacitat tindrà per absorbir el so.  
No ha d’estar envernissat, ni pintat, ni massa comprimit, ni tapat per plàstics ni vidres. 
 
Grau absorció: moderat o moderat-baix, depenent del gruix.  
Absorció a mitges i sobretot altes freqüències. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapar el porus d’aquests materials (amb pintures o altres elements) pot eliminar totalment 
l’efecte acústic. 

Guia de bones pràctiques acústiques 



FELTRE: El feltre pot servir com a taulell d’anuncis, cartellera o com a panell decoratiu.  

Com més gruixut, més absorbent serà.  

Es pot enganxar sobre superfícies llises i de moltes maneres, inclús amb ventoses (sobre rajoles) o amb 
imants, donat que és un element molt lleuger. 

 

Grau absorció: moderat, depenent del gruix.  

Absorció a mitges i sobretot altes freqüències. 

 

 

 

Amb feltre es poden fer elements  

molt divertits i bonics! 

 

 

 

 

Igual que el feltre, elements tèxtils com cortines gruixudes, catifes, moquetes, tapissos, mobiliari 
entapissat, escumes, coixins, són elements que ajudaran a l’acústica. Com més gruixuts, més 
absorbents. 

Guia de bones pràctiques acústiques 



OUERES: Les oueres són un recurs econòmic i efectiu per aportar absorció en un espai.  Cal 
que no s’envernissin i si es pinten, que sigui amb una pintura que no tapi el porus (no 
plàstica, etc.).  

 

Grau absorció: moderat (sobretot mitja freqüència). 

 

Les oueres aporten absorció, però no insonoritzen (no aporten aïllament), tal i com s’ha 
cregut popularment durant molts anys (quants cops hem vist locals o sales de música o 
d’assaigs folrats amb oueres per “no molestar” el veí?). Per aïllament: no serveixen. 

 

 

  

Guia de bones pràctiques acústiques 



TIMBRES: 

Els decibels que produeixen els timbre mecànics podrien esmorteir-se intercalant un 
material elàstic entre el martellet i el tambor del timbre o col·locant material dins el tambor. 
Cal trobar el material i el gruix adequat perquè el timbre es redueixi al nivell desitjat (ni 
massa ni poc). Poden anar bé materials bituminosos (tipus neoprè) adherits al tambor que 
vibra, o materials porosos dins el tambor (tipus escumes). 

 

CADIRES: Topalls de goma (també es pot usar feltre) 

Moltes cadires no tenen topalls o bé tenen topalls molt durs (PCV molt rígid). Per mirar de 
reduir al màxim el soroll d’arrossegament de cadires cal usar topalls de goma o cautxú, tous: 

 

Guia de bones pràctiques acústiques 



L’Ajuntament dóna 2-3 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. 

 

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, alhora que disposa de dades reals recollides mitjançant una Intranet específica. 

 

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. 

 
 

 

 

Dispositius i intranet 



 
 

 

 

  

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. VÍDEO DE REPROGRAMACIÓ 
 
En els casos que es pugui, i si es té ACCESSIBLE UNA XARXA DE WIFI  adequada els dispositius podrien enviar 
les dades de soroll al servidor. Tingueu preparada la contrasenya del vostre wifiper quan us la sol·liciti el tècnic 
instal·lador.  També s’està estudiant que els dispositius funcionin amb xarxa 3G. 
 
Veure planificació d’instal·lacions en cas de cada escola 

Dispositius i intranet 



www.inoise.io 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Veure usuari i contrasenya de 
      cada centre 

Dispositius i intranet 

http://www.inoise.io/


26 d’Abril de 2017 

AIXECAMENT I GEOLOCALITZACIÓ DEL PAISATGE SONOR DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

 

 

 

Dia mundial de la sensibilització envers el soroll 

El mateix dia. A la mateixa hora. Als  10 Districtes. En tres instants. 
 

Els centres educatius participants de la microxarxa Sssplau que hi vulguin participar, ho podran fer des del seu 
centre i en un horari diferent: proposem 9:15h i 15:15h. 
 
Com ho farem? 
Es faran les dues gravacions en  tres episodis; el primer dedicat al paisatge sonor general, el segon a un 
d’específic més local, i el tercer a un de microescala, que seran escollits per cada centre participant.  
 
 Fase inicial 

• Localització dels llocs 
d’interès 

Fase de 
realització 

• Gravacions del paisatge 
sonor (1,5 minuts per 
episodi).  

• Cal pensar també en  
reportatges fotogràfics 
i/o vídeos. 

Fase de 
comunicació 

• Penjarem els sons gravats 
i els enllaçarem al punt 
del nostre centre existent 
al mapa Barcelona + 
Sostenible. 

9:15h 
1) Paistage sonor global 
2) Paisatge sonor específic 
3) Microescala 

15:15h 
1) Paistage sonor global 
2) Paisatge sonor específic 
3) Microescala 



Guia Sons i Sorolls 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-
mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf 

 

Servei de documentació d’Educació Ambiental 
Sonòmetres: de diferents tipologies (registre, memòria, dades...) 

Maleta de Sons i Sorolls: plena d’experiments i exemples sonors 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-
mes/document/4118/rrmaletasonssorolls.pdf 

Recull de recursos 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/documents-i-
mes/documents-tematics/soroll 

 

Altres recursos 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Unitats didàctiques: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/contaminacio_acustica/3_unit
at_didactiques/ 

- Material de sensibilització: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/
material_sensibilitzador/ 

- Activitats jocs i guies: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/contaminacio_acustica/1_acti
vitats_jocs_guies/ 

 

Pla d’acció, exemples i recursos 
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DUBTES... 

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

escolessostenibles@bcn.cat 

acustica@ivanarossell.com 
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