
 

L’  indicador de soroll Edwar’s Ear,  és un recurs d’ 

educació mediambiental que contribueix a concienciar als 

alumnes en el problema de la contaminació acústica i 

incideix en la millora del confort acústic dins de l’ aula.  

Es pot calibrar en funció de les condicions de so requerides 

a cada moment.   

Disposa d’ una rodeta que marca amb color verd un marge 

orientatiu d’ acústica acceptable entre 60dBA i 80dBA, sempre i quan el 

soroll no sigui constant o mantingut. Tanmateix, cal tenir present que la 

circumstància específica  de cada aula, pot requerir un ajustament de 

sensibilitat diferent segons el criteri del mestre. 

És important tenir en compte que la manipulació de l’ orella 

(penjar/despenjar, ajustar sensibilitat, connectar/desconnectar) només la 

pot fer l’ adult.  Convé desconnectar-la al final del dia i valorar la necessitat 

de recollir l’ adaptador de corrent en aquelles aules a on es realitzen 

activitats extraescolars. 

Ubicació 

Aquest aparell porta incorporat un micro sensible als sons de l’ entorn i 

especialment als més propers, és per això que cal valorar quina és la millor 

ubicació dins de l’ aula, per exemple si es col.loca molt a prop de la porta de 

sortida pot ser que capti massa fàcilment el soroll del passadís o de la 

mateixa porta quan hi entra algú a l’ aula.  També cal assegurar que els 

alumnes hi tenen un bon accés visual. 

Recomanacions 

-Tot i que el curs passat els alumnes de quart van realitzar la presentació 

de l’ aparell als seus companys de l’ escola, caldria realitzar a l’ aula alguna 

activitat inicial de consciència acústica* entorn a aquest recurs per tal que 

es vagin familiaritzant amb el seu funcionament i entenguin la seva funció 

des d’ una perspectiva motivadora i constructiva, evitant fer-lo servir amb 

pràctiques de control penalitzadores.  També seria convenient recordar als 

alumnes la relació que hi ha entre CONFORT ACÚSTIC  i ESCOLA VERDA.   



 

-Convé començar a fer-la servir amb activitats de curta durada i sota un 

control molt conscient i sistemàtic  per part del mestre.  S’ ha de procurar 

que no que quedi connectada totes les hores seguides i evitar que es vagi 

encenent sovint sense fer-li  cas, millor desconnectar-la en els moments que 

no s’ asseguri aquest control. Tenir això en compte amb els canvis d’ 

activitat (entrades i sortides, canvi  d’ assignatura, activitats de plàstica o 

més de grup...). 

-Un dels objectius globals que com a Escola Verda té el nostre centre és 

reduir el nivell de soroll en els diferents espais i per tant s’ han d’ anar 

realitzant actuacions al respecte.  Paral.lelament a les activitats concretes 

que es desenvolupin a cada classe amb l’ orella, convindria anar realitzant a 

les aules un treball més sistematitzat de sensibilització acústica. Recordeu 

que podeu disposar d’ un munt d’ informació, recursos i activitats accedint al 

bloc temàtic “Shhh...” http://blocs.xtec.cat/sosoroll/ 

-Els especialistes també haurien d’ implicar-se en aquesta dinàmica de 

funcionament del treball acústic a l’ aula. 

 

*Amb els  alumnes es pot fer un llistat d’ activitats a realitzar amb l’ orella: 

realitzar un registre de les  fonts de soroll (alumnes, mestre/a, cadira, 

taula, porta...) que la fan encendre més, treballar algunes estones fent 

mímica, pujar les cadires per grups damunt la taula molt a poc a poc per 

evitar que s’ encengui.... es pot fer servir com a felicitació el tampó del 

distintiu d’ Escola Verda... 

També podeu explicar que l’ orella es diu Edwar’s Ear (orella d’ Edward) 

perquè un dels inventors del micròfon va ser David Edward Hughes.          

Es pot triar un personatge –mascota que l’ acompanyi i establir premis o 

felicitacions per a aquelles persones que vetllen molt pel confort acústic o 

són  activament “ecoacústiques” 
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