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Shh, silenci! 
 

 
Aquest projecte s’ha inspirat en el bloc SO, SOROLL de l’escola Rosella de 
Viladecavalls. 
El projecte volia conèixer els efectes del soroll en la nostra salut. 
 
 
Què volem saber 
Ens hem plantejat:  
- Hi ha molt soroll a l'escola? I a la classe?  
- Es pot mesurar el soroll? Com?  
- Quins efectes pot tenir en nosaltres? 
 
Com ho hem fet 
Hem buscat informació sobre el 
sentit de l'oïda, sobre el so i el 
soroll. 
Hem vist diferents documentals 
sobre el tema. 
Hem fet experiències a classe per 
veure com es transmet el so i en 
quin medi ho fa millor.  
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Hem mesurat el nivell de so de l'escola amb l'Ecodad en diferents llocs, dies 
i hores.  
Hem fet gràfics i hem tret conclusions. 
Els hem comparat amb l'escala d'efectes del soroll en la salut. 
 
Conclusions 
 

- Hi ha moments en que hi ha molt soroll a l’escola i als passadissos. 
- És més preocupant a la classe o al menjador perquè hi passem més 

temps. 
- No ens adonem del soroll. 
- Necessitem un eina per adonar-nos quan hi 

ha massa soroll. 
- Aquesta eina existeix i la fan servir a 

l’escola Rosella: és l’Edward’s Ear o 
l’orella de l’Edward. 

- Hem encarregat una al Dani, el noi que les 
va construir; amb els diners que vam 
recollir en el mercat de 2ª. mà que van 
organitzar els nens de 2n. el dia 13 d’abril. 

- Us ho volem explicar a totes les nenes i 
nens de l’escola perquè ara sabem que el 
soroll ens pot provocar mal de cap, nervis, 
mal de panxa, dificultats en la lectura i a 
l’hora d’escriure… 

- Volem que entre tots fem una escola més tranquil.la i agradable. 
- Per això volem que el dia 30 d’abril, dia mundial sense soroll, tots ens 

adonem que sense soroll estem més contents i  podem escoltar-nos 
millor els uns als altres i a tot el que ens envolta. 

 
 


