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Escoltar música amb auriculars... 

provoca sordesa?

Plantejament del problema  

En  els  darrers  anys  s’ha  estès  espectacularment  l’ús 
d’aparells musicals amb auriculars. Qualsevol jove té el 
seu  walkman  o  el  seu  MP3  amb  les  seves  cançons 
favorites i sovint les escolta durant vàries hores al dia 
mentre fa tota mena d’activitats. Algunes persones han 
mostrat la seva preocupació pel fet  que aquests  nous 
hàbits puguin provocar problemes auditius en el futur a 
les  persones  que  avui  utilitzen  aquests  aparells,  i 
assenyalen  amb preocupació  el  fet  que els  auriculars 
estan col·locats directament a l’oïda i que habitualment 
escolten la música a nivells alts de volum.

En  aquesta  activitat  haureu  de  valorar  el  risc  que  representa  escoltar  la 
música amb auriculars en funció del temps que s’utilitzen aquests aparells i 
del volum seleccionat . Haureu de dissenyar un experiment i realitzar-lo per a 
disposar de dades objectives, consultar altres informacions i  formular una 
conclusió clara que pugui orientar a altres  persones afectades per aquest 
problema. 

Què en sabem

Les  ones  transporten energia.  L’ona sonora produïda per  una explosió  pot 
danyar  el  timpà  i  l’ona  sonora  que  s’origina  quan  un  avió  sobrepassa  la 
barrera del  so pot  trencar  els  vidres  d’un edifici.  Ara bé,  una cosa és  la 
intensitat  física  del  so i  l’altra  la  intensitat  fisiològica  o  nivell  de pressió 
sonora, que és la sensació més o menys intensa que percep la nostra oïda. Per 
mesurar el nivell de pressió sonora emprem el sonòmetre.
La unitat utilitzada per comparar nivells sonors és el decibel .

Com podem resoldre el problema?
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Penseu com podríeu contestar la pregunta del títol. Disposeu dels materials 
que teniu al dibuix i de la taula adjunta. 

Font: American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH)

Marta Madrueño, Octavi Plana (2008)

Relació entre el nivell de pressió 
sonora i el temps d’exposició màxim, 

sense perill.
Nivell de pressió 
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Temps d’exposició/h

80 16
85 8
90 4
95 2
100 1
105 1/2
110 ¼
115 1/8
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Escriviu els passos que seguireu per respondre a la pregunta, en aquest passos 
s’han d’incloure necessàriament les mesures que realitzareu, el temps que 
duraran  ,  la  disposició  dels  aparells,  el  control  de  variables  (la  variable 
depenent i la independent) , i la manera com presentareu els resultats.  

Notes tècniques: 

-Tingueu present que durant una cançó la intensitat sonora anirà variant. Al 
Multilab hi ha una funció que permet trobar la mitjana dels valors mesurats . 
La trobareu al menú Anàlisi , opció Estadística.

Realització de l’experiment

Mostreu al professor/a el vostre disseny experimental. Quan hagueu arribat a 
un consens sobre la manera més adequada de portar endavant l’experiment ja 
podeu començar la feina. 

Al final heu de presentar gràficament les dades obtingudes. 

Anàlisi de les dades i càlculs

• Quina relació hi ha entre el nivell de pressió sonora i l’ajustament de 
volum corresponent?

• Poseu-vos els auriculars a la oïda i ajusteu el control del volum al valor 
que normalment escolteu.

• Calculeu, d’acord amb la gràfica obtinguda, el nivell de pressió sonora que 
suporteu.

• Feu una estimació d’hores al dia que escolteu música a aquest nivell, 
sumant el nombre d’hores que escoltes música al llarg de la 
setmana,incloent-hi si aneu a un concert o a una discoteca i dividint per 7, 
d’aquesta manera tindreu el temps d’exposició diari en hores. 

• Consulteu la taula que relaciona el nivell de pressió sonora amb el màxim 
nombre d’hores d’exposició al dia sense perill. Quantes hores al dia com a 
màxim, hauríeu d’escoltar música al vostre nivell preferit? 

• Creieu que escoltar música amb els auriculars és una activitat 
potencialment perillosa per la vostra oïda?

Cerca a Internet
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CONSOLA ADQUISICIÓ DE 
DADES
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Per respondre aquestes qüestions fareu una cerca a Internet.

1. Com és l’escala de nivell de pressió sonora en decibels? Poseu exemples de 
situacions amb el seu nivell de pressió sonora associat i indiqueu quina és 
la  sensació que es  percep (no es  percep,  molt  suau,  suau,  forta,  molt 
forta, dolorosa) 

2. Creieu que hi ha preocupació per el possible deteriorament de l’audició 
pel ús de Ipod i Mp3? Busca algun article i resumeix-lo.

3. Quines solucions s’estan començant a utilitzar?

Webs recomanades

Què sentim les persones?
http://www.xtec.cat/~cllombar/sentim/sentim.htm
Peligro: contaminación sonora
http://www.geoambiental.com.ar/contson.htm
Los Ipod y mp3 son perjudiciales para la salud
http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/2006/noviembre/mp3.htm 
Sordera digital
http://www.manosquehablan.com.ar/noticias/2006/04/16288.php

Aplica el què has après
 4. Un grup d’estudiants es queixa de que no hi ha prou llum per a treballar 

adequadament a la seva aula. Com podria decidir-se si la seva reclamació 
està  justificada?  Quina informació  hauríeu de buscar?  Quin  experiment 
faríeu? 
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