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Shh, silenci! 
 

 

Objectius 

- Conèixer algunes característiques del so: transmissió 
- Utilitzar la consola ECODAD per mesurar el so i l’Edward’s Ear o orella de l’Edward 
- Conèixer els efectes del soroll sobre la salut  

Descripció de la proposta 

Hi havia nens i nenes de la classe que es queixaven de mal de cap o estaven  nerviosos. Per això 
ens vam plantejar aquest projecte sobre els efectes del soroll en la nostre salut. 
Hem fet experiments i hem vist que el so es transmet mitjançant ones, que es transmet per l’aire, 
l’aigua, travessa els sòlids i que en el buit no hi ha so. Vam mesurar el nivell de soroll a la classe i 
a altres indrets de l’escola amb la consola ECODAD i ens vam adonar que necessitàvem una eina 
que ens avises quan hi havia massa soroll. Aquesta eina és l’Edward’s Ear o orella de l’Edward. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquest projecte ens va ocupar 1 sessió setmanal de gener a abril i durant el temps previ a la 
presentació al Congrés de Ciències dues sessions setmanals. 
Vam treballar en grups de 4 alumnes i en grup classe quan posaven en comú  els resultats de les 
mesures amb l’Ecodad, les conclusions dels experiments... 
L’avaluació del projecte, donat que va  resultar ser un projecte transversal a totes les àrees del 
currículum , es va centrar en el grau d’implicació i responsabilitat dels alumnes a l’hora de dur a 
terme les diferents activitats. 

Recursos emprats 

Consola ECODAD i Edward’s Ear o orella de l’Edward. La consola ECODAD es pot demanar en 
préstec al CESIRE àmbit científic i medi.  
Adreça del bloc de l’escola Rosella de Viladecavalls: Blocs.xtec.cat/so soroll  

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- So i soroll 
- Transmissió del so 
- Mesura del so 
- Efectes del soroll sobre la salut 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle mitjà d’educació primària  

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

Autoria 

Esther Martínez, mestra de l’escola Canigó de Vilanova i la Geltrú. 
 


