
RELACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS 

DE CONFORT ACÚSTIC A L’ESCOLA ROSELLA

 A la graella resum de les accions portades a terme des del 2008 fins

al 2017, s’han distingit amb 4 colors les actuacions que hem assignat

a cada un dels quatre contextos que promou el programa. 

 Cal tenir present que sovint les actuacions fan referència a més d’un

context i hem ressaltat el més rellevant.                                      

Currículum

Gestió

Entorn

Participació



So i escola

Curs 2008/2009 Curs 2009/2010 Curs 2010/2011 Curs 2011/2012 Curs 2012/2013

A mida que l’ escola 

s’anava ampliant, el 

soroll al menjador 

també va començar a 

ser un greu problema. 

Es va plantejar la 

necessitat d’un 

aïllament acústic en 

aquest espai. 

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2009:

-Primeres actuacions 

amb alumnes de 4t a 

partir  de la notícia

“Avui és el dia 

mundial sense 

soroll”

Es comenta la notícia 

a la classe i els nens 

se sorprenen de 

l’afirmació «Espanya 

és el segon país més 

sorollós després del 

Japó».  

Proposen comunicar-

ho als companys de 

les aules de primària 

perquè reflexionin 

sobre el tema.

-Des de la ràdio de l’ 

escola es graven amb 

els alumnes vàries 

músiques per millorar 

les entrades de matí i 

tarda.

-Als passadissos es 

col·loquen fotos d’ 

alumnes demanant 

silenci.

-L’ escola participa en 

el programa d’ Escoles 

Verdes.

Inclou el tractament de 

la contaminació 

acústica com un dels 

seus objectius.

-A les aules de 4t es 

treballa a fons el tema 

del soroll, a partir del 

currículum de medi. 

Sorgeix la idea 

d’adquirir un indicador 

acústic que ens ajudi a 

ser més conscients 

dels sorolls que 

generem.

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2011:

-S’ elaboren pins a les 

classes per recaptar 

diners i poder-lo 

comprar.

-Se’ns dóna el distintiu 

d’Escola Verda.

-No es pot 

materialitzar l’ 

adquisició de l’ aparell 

inicialment previst i es 

demana la creació 

d’un prototipus més 

econòmic i didàctic per 

a l’ escola: l’ Edward’s

Ear

-Creació del bloc: 

“Shhh… so i soroll”. 

Link

Enllaç a la web de 

l’Escola Rosella i 

Escoles Verdes.

-Els alumnes de 4t 

realitzen un treball de 

camp per identificar 

els punts vermells  de 

l’ escola on es genera 

més soroll. 

-Les conclusions del 

seu treball les 

presenten als 

companys d’escola. Es 

distribueixen en petits 

grups i realitzen 

exposicions orals a 

totes les aules.

Presenten també la 

maleta del confort 

acústic que inclou 

l’orella Edward’s Ear, 

el sonòmetre i un 

dossier informatiu.

És una activitat 

d’aprenentatge-servei.

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2012:

Link

-TV3 s’interessa pel 

tema, grava a l’escola i 

en fa difusió en el 

programa “ESPAI 

TERRA”

Link

-Es demanen 

indicadors de soroll 

per a totes les aules 

de primària i al llarg 

del curs es van 

instal·lant. 

S’elabora un 

document d’ús per als 

mestres Link

-A partir de l’ Edward’s

Ear es detecta que el 

soroll que fan les 

potes de taules i 

cadires és molt elevat. 

-A la reunió de 

delegats es planteja la 

necessitat de posar-hi 

“sabates” a potes i 

cadires.

S’inicia la recerca 

d’aquests taps.

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2013:

Link

- Activitat de mims 

(alumnes del 

batxillerat artístic 

de l’ institut 

Viladecavalls)

- Xerrada a 4t a 

càrrec de la 

periodista Eva 

Millet.

https://blocs.xtec.cat/sosoroll/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2012/04/25/25-d-abril-dia-mundial-sense-soroll/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Espai-Terra--dijous-26-dabril/video/4070230/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/files/2012/03/orientacions-acompanya-ORELLA.pdf
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2013/04/27/dia-mundial-sense-soroll-a-l-escola-rosella/


Curs 2013/2014 Curs 2014/2015

-El suplement del diari

“La Vanguàrdia” 

publica l’article de la 

periodista Eva Millet

“Pedagogia contra el 

ruido” en el que 

destaca de forma 

rellevant el treball que 

realitzem a la nostra

escola.

Link

-A partir de l’extensa

difusió de l’article de 

la Vanguàrdia, 

diferents centres 

educatius d’arreu de 

l’Estat espanyol i 

Catalunya 

s’interessen pel nostre

projecte i demanen

informació i/o 

assessorament

-Es gestiona 

l’intercanvi

d’informació amb 

escoles interessades 

en el nostre projecte.

-L’escola participa en 

el II Fòrum de la 

XESC que se celebra 

l’auditori de Sant

Cugat del Vallès

presentant el projecte

de confort acústic. 

Link

-L’AMPA es fa càrrec 

de la despesa dels 

taps i es programa una 

activitat 

d’apadrinament per a 

col·locar-los (alumnes 

grans ajudant als 

petits).

Link

-S’utilitza el 

sonòmetre per limitar 

el volum de la música 

del pati al llarg de la 

festa de Carnaval.

-La comissió d’Escola 

Verda inicia l’ 

elaboració d’ un 

DOCUMENT MARC D’ 

ACTUACIONS

-L’ajuntament realitza 

l’aïllament acústic de 

l’espai de menjador 

escolar.

-A Educació Infantil 

s’elabora material de

treball acústic per 

incloure’l a la maleta 

d’escola verda.

Link

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2014:

Link

-Activitat per als 

mestres de l’escola 

amb la col·laboració 

de GAES: xerrada i 

revisió auditiva.

-Es participa amb una 

ponència informativa 

del nostre projecte en 

la jornada sobre 

contaminació 

acústica que se 

celebra en el Vapor 

Universitari de 

Terrassa amb motiu  

del Dia internacional 

de sensibilització 

sobre el soroll.

-Es realitza un treball 

de camp amb els 

alumnes de tercer. En 

aquests cursos, 

aprofitant que es 

treballa el municipi, es 

planifica l’elaboració 

d’un mapa sonor de 

Viladecavalls. 

Participen els alumnes 

amb la col·laboració 

de les seves famílies

facilitant les 

gravacions de imatges 

i sons mitjançant els 

seus telèfons mòbils.

A les aules es realitza 

el muntatge i 

l’elaboració del mapa 

mitjançant l’eina de 

google maps. 

Cada grup-classe de 

l’escola fa una 

aportació al mapa 

sonor triant el so que 

els agrada més.

Link

-Jornada  del 12 de 

novembre a Sabadell: 

en la presentació de les 

ponències es fa 

referència al nostre 

projecte. 

Link

Així mateix, s’inclou en 

un article del bloc de 

Bones Pràctiques del 

Centre de Recursos de 

Terrassa.

Link

-Es participa en la 

jornada de Bilbao 

“CONTROL DEL 

RUIDO EN LAS 

AULAS” organitzada 

per l’associació Ulertuz.

Link

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2015:

Link

-Els alumnes de tercer 

realitzen 

presentacions del seu 

treball  a totes les 

aules i també a la 

biblioteca del poble.

També han fet 

un “XIUXIUEJADOR 

DE POEMES” i el fan 

servir al pati de 

primària i a les 

classes d’ Educació 

Infantil recitant un 

poema que cadascú 

s’ha inventat en 

relació al tema de la 

natura.

-Els alumnes de Cicle 

Inicial realitzen una 

activitat d’audició 

musical amb una 

instrumentista 

d’ARPA que també 

ofereix un concert 

durant l’estona del 

migdia als mestres de 

l’escola.

http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2013/09/18/1049/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2013/10/17/ii-forums-de-la-xesc-2/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2013/10/11/posem-sabates-a-les-cadires/
https://www.dropbox.com/s/y2fn2txbt08axp5/Maleta verda jocs infantil.docx
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2014/04/30/dia-sense-soroll-2014/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1n6mJ14103s-98-nrtNoYlGaFcpc&ll=41.55308842939401,1.9587475000334962&z=14
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2014/10/31/jornada-sabadell-sona-be/
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2014/12/so-i-soroll-escola-rosella.html
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2015/01/07/ulertuz-control-de-ruido-en-las-aulas/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2015/04/29/29-dabril-de-2015-escola-rosella/


Curs 2014/2015 Curs 2015/2016 Curs 2016/2017

-A les aules dels 

alumnes més grans es 

parla també de la 

campanya que 

promou l’ Organització 

Mundial de la Salut 

”Escuchar sin riesgos”

S’imprimeixen els 

cartells i es pengen 

per l’escola. Link

-Es participa en 

l’activitat que organitza 

el Departament de 

Medi Ambient (app

NoiseWatch)

amb mesures a 

l’escola i també 

informant i convidant 

via e-mail a les 

famílies a fer-ho. Link

-A les dinàmiques de 

les aules es van 

introduint eines 

metodològiques i 

càrrecs que 

complementen la 

funció de l’orella 

sonòmetre: el pal de 

pluja, els ajudants del 

confort acústic  de 

grups de taula i files, 

minimuts… 

.

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2016:

Els alumnes de quart 

realitzen una auditoria 

acústica en diferents 

punts de l’escola amb 

tablets.

- Els alumnes fan 

difusió dels resultats 

del treball a totes les 

aules de l’escola.

- Com a conseqüència 

de l’estudi, s’instal·la 

una orella sonòmetre 

en una zona de les 

escales de l’escola per 

on circulen més els 

alumnes de EI i CI per 

millorar el confort 

acústic.

- Durant la Festa dels 

Barrets, organitzada 

per l’AMPA, es té 

present el confort 

acústic i per tant la 

música no supera els 

decibels recomanats.

- La Biblioteca del 

poble també s’afegeix 

a la conscienciació pel 

confort acústic i 

engeguen una 

campanya amb la 

nostra col.laboració.

-Els alumnes de 5è, 

organitzats en petits 

grups, realitzen unes 

presentacions de la 

graella  “Nivell de so”  

mitjançant un joc.

Aquest joc consisteix 

en esbrinar, a partir 

d´imatges de diferents 

indrets de l´escola i d´

un mural on es poden 

visualitzar diferents 

nivells de volum de so, 

quin nivell és el més 

adequat per a cada 

situació.

- Totes les aules de 

l’escola tenen la 

graella i la utilitzen.

-També presenten 

aquesta activitat a la 

trobada d’escoles de 

la  XEST (Xarxa 

d’Escoles per la 

Sostenibilitat de 

Terrassa). Regalen la 

graella a tots els 

participants per tal de 

fer-ne difusió. Link

-Els alumnes de tercer 

inicien l’experiència 

“Conta contes a 

l’autocar”

Consisteix en la 

preparació de quatre 

contes que es 

llegeixen o s’expliquen 

fent servir el micròfon 

durant els trajectes 

amb autocar. 

L’objectiu és millorar el 

nivell de volum dins 

del vehicle i 

desenvolupar l’escolta 

atenta així com 

l’expressió oral en un 

entorn diferent al de 

l’aula. Link

Celebració del Dia 

Sense Soroll 2017:

Link

-Els alumnes de segon 

s’ organitzen en petits 

grups per anar a les 

diferents aules de 

l’escola a explicar el 

seu projecte de treball 

sobre “LA 

MEDITACIÓ” 

-També es realitza a 

nivell d’escola una 

sessió de ioga amb 

cada grup-classe

guiada per una 

persona especialista 

en aquesta disciplina. 

-Els diferents grups 

passen en franges 

horàries de mitja hora 

per l’aula de 

psicomotricitat a on  

els expliquen alguns 

conceptes bàsics i 

realitzen diferents 

exercicis de respiració, 

estiraments i relaxació 

amb els que poden 

comprovar els efectes 

beneficiosos del ioga 

per conscienciar-nos 

del propi bioritme.

-Es realitza una sessió 

de ioga al migdia per 

als mestres.

http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2015/03/19/oms-escuchar-sin-riesgos/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2015/04/13/la-primera-foto-acustica-del-mon/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2016/11/06/rosella-confort-acustic-5e/
https://blocs.xtec.cat/sosoroll/2017/04/30/conta-contes-a-lautocar/
http://blocs.xtec.cat/sosoroll/2017/04/26/dia-sense-soroll-2017/

