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1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

  

Es proposa fer un itinerari acústic per la ciutat de Girona amb alumnes de cicle superior 

de primària o de primer cicle d’ESO, en format de gimcana urbana. L’itinerari, que serà 

circular (començarà i acabarà al mateix lloc), discorrerà per 8 punts diferents de la ciutat 

(amb excepció del primer i l’últim, que seran el mateix), on els alumnes hauran de fer una 

mesura sonomètrica, a partir de l’aplicació mòbil descarregable a Google Play o a l’App 

Store: NoiseWatch, i respondre un joc de preguntes a cada punt.   

Es lliurarà a l’alumnat un dossier de l’activitat on es descriu l’itinerari a realitzar, hi ha una 

plantilla on anotar les mesures acústiques realitzades a cada punt i es respondran una 

sèrie de preguntes.   

  

2. FITXA PEDAGÒGICA  

  

● A QUI S’ADREÇA: A alumnes de cicle superior de primària (5è i 6è), extensible a alumnes de 

primer cicle d’ESO (1r i 2n).  

● DURADA APROXIMADA: L’activitat té una durada prevista de 1,5 hores.  

● OBJECTIUS:   

1. Apropar el món de l’acústica a l’alumnat amb la presentació de  conceptes bàsics del so 

i el soroll.  

2. Experimentar amb els sons i sorolls presents a la ciutat.   

3. Que l’alumnat prengui consciència de la problemàtica ambiental que  suposen els alts 

nivells acústics del nostre entorn i, així, pugui actuar  d’una manera més respectuosa.   
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● MATERIAL NECESSARI: Un smartphone amb tarifa d’accés a dades, GPS activat i connexió 

a internet activa (preferentment per cada dos alumnes, sinó es poden fer grups més nombrosos 

depenent de la disponibilitat de smartphones). Caldrà descarregar prèviament l’aplicació mòbil 

disponible a Google Play (Android) o a l’App Store (iOS): NoiseWatch.  

 

                                         

 

Figura 1: Aplicació NoiseWatch  

També caldrà portar llapis o bolígraf i una carpeta que faci de suport per les anotacions al dossier 

de l’alumnat. 
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3. DESCRIPCIÓ DE CADA PUNT DE L’ITINERARI 

 

1. Plaça de Catalunya. Plaça amb un elevat trànsit peatonal i motoritzat.  

2. Rambla de la Llibertat. Rambla amb un trànsit peatonal intens, provocat sobretot pel pas 

de ciutadans però també per l’afluència de turistes, amb una afecció força reduïda del 

trànsit motoritzat i una coexistència d’activitats comercials i de restauració.  

3. Plaça de la Independència. Plaça amb una alta densitat d’activitats de restauració, amb 

un elevat trànsit peatonal i un trànsit motoritzat baix.  

4. Devesa. Gran parc que constitueix una zona tranquil·la amb una afecció del trànsit 

motoritzat limitada, bàsicament afectat per trànsit peatonal o de vehicles no motoritzats.  

5. Avinguda de Ramon Folch. Avinguda amb un trànsit motoritzat i peatonal molt intens.  

6. Gran Via de Jaume I. Gran avinguda amb un trànsit motoritzat i peatonal molt intens. 

7. Carrer de Santa Clara. Carrer amb un trànsit peatonal intens i un trànsit motoritzat reduït, 

amb un predomini de les activitats comercials.  

8. Plaça de Catalunya. “ punt 1 “. 
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4. PUNTS DE L’ITINERARI  
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1 . Plaça de Catalunya  

2 . Rambla de la Llibertat  

3 . Plaça de la Independència  

4 . Devesa  

5 . Avinguda de Ramon Folch  

6 . Gran Via de Jaume I  

7 . Carrer de Santa Clara  

8 . Plaça de Catalunya 
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5. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  

A l’inici de l’itinerari es farà una breu introducció de com es desenvoluparà l’activitat. Tal i com 

s’ha comentat, l’activitat  consisteix en un itinerari circular a 8 punts de la ciutat on l’alumnat farà 

mesures sonomètriques a partir d’una aplicació mòbil. Es faran diversos grups depenent de la 

disponibilitat de mòbils i/o tablets.  

Les activitats que es realitzaran a cada punt de l’itinerari són:  

1. A cada punt de l’itinerari el docent realitzarà una breu exposició de temes relacionats amb 

la contaminació acústica. A l’apartat 6 (6. TEMES A TRACTAR A CADA PUNT DE 

L’ITINERARI) es fa una explicació dels temes a tractar a cada punt de l’itinerari.  

2. Un cop feta la breu explicació dels temes es farà una pregunta als alumnes: Què sentiu? 

quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc  soroll?  

3. A continuació es realitzarà la mesura sonomètrica del punt on ens trobem. L’alumnat 

haurà d’anotar al seu dossier (a l’apartat 7. FITXES DE CAMP): lloc, data, hora, fonts de 

soroll i resultat de la mesura sonomètrica obtinguda (dB).   

4. Seguidament, l’alumnat haurà de respondre la pregunta del qüestionari que pertoca per 

cada punt. La resposta correcta del qüestionari, és la que es troba marcada de color verd i 

en cursiva. També hi ha una petita explicació del perquè d’aquella resposta.  
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6.TEMES A TRACTAR A CADA PUNT DE L’ITINERARI  

6.1. Què és el so? (Plaça de Catalunya)  

El SO és una vibració que es propaga en forma d’ona mecànica (necessita un medi per 

propagar-se, els punts que vibren són les molècules del medi, si el medi és aire vibren les 

molècules d’aire), és longitudinal (les molècules del medi vibren en la mateixa direcció en la que 

es propaga l’ona) i tridimensional (l’ona es propaga per tot l’espai, mentre no tingui obstacles). El 

moviment ondulatori és el procés pel qual es propaga energia d’un lloc a un altre sense 

transferència de matèria, mitjançant ones. Quan aquestes ones necessiten un medi material, 

s’anomenen ones mecàniques.  

  

 
Figura 2: Propagació de les ones  

  

Com es produeix i com es transmet el so?   

Totes les coses que fan soroll es mouen, ja que per fer soroll han de vibrar. Aquesta vibració, so, 

es transmet per l’aire fins que arriba a la nostra oïda. Dit d’una altra manera, les vibracions 

provoquen ones que es transmeten a través de les partícules de l’aire fins arribar a la nostra oïda, 

on fan vibrar el timpà, la qual cosa permet al cervell interpretar els sons i provocar-nos sensacions 

diferents. Fent el paral·lelisme, podríem dir que el moviment de propagació del so és un procés 

similar a les ones que es produeixen quan tirem una pedra a l’aigua. Per poder sentir un so, es 

necessiten tres elements bàsics:    
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1. Un cos que vibri (emissor de l’ona)   

2. Un medi (aire, aigua o cos sòlid) per on es propagui              l’ona (canal)    

3. Un receptor del so –com ara la nostra oïda- (immissor                     de l’ona).  

  

 
  

Figura 3: Transmissió del so  

Figura 3: Transmissió del so  

  

Quina diferència hi ha entre so i soroll?   

Com hem dit, gràcies a l’acció del cervell, la sensació que provoca la percepció dels sons no 

sempre és la mateixa. Alguns provoquen sensacions agradables, com per exemple les ones del 

mar o una cançó que ens agrada, però sovint aquests sons agradables queden amagats darrere 

dels sons molestos característics de les ciutats. No obstant això, potser algú trobarà agradable 

un so molest i viceversa, trobarà molest un so agradable. Per aquest motiu, doncs, podríem dir 

que la diferència entre so i soroll és molt subjectiva (la línia que els separa és molt fina), perquè 

la consideració d’un o altre implica parlar de sensacions, aprehensions, personals, úniques i 

diferents en cadascú. Una mica més amunt hem definit so, definim ara soroll.   

El SOROLL és allò en què es converteix un so molest i/o no desitjat. Ho podríem comparar amb 

el sentit de l’olfacte, ja que una olor no desitjada acostuma a definir-se com una pudor. Si fem 

silenci i escoltem amb atenció, doncs, ens adonarem de la gran diversitat de sons i sorolls que hi 

ha al nostre voltant. El sistema auditiu o sentit de l’oïda ens permet detectar, identificar i 

interpretar els sons i els sorolls que percebem.  
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Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc soroll? (preguntar a 
l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Quin és l’únic medi on no es pot transmetre el so?  

a) Aire  

b) Aigua  

c) Cos sòlid  

d) Espai (univers), perquè per les seves característiques i composició no permet 
transmetre el so.  

  

  

6.2. Què és la contaminació acústica? (Rambla de la Llibertat)  

Vivim en un entorn sorollós i en els darrers anys la contaminació acústica s’ha convertit en un 

problema de gran transcendència social degut a la implicació que té en la qualitat de vida de 

les persones. Sovint, però, no som conscients dels sorolls que ens envolten perquè, en la majoria 

dels casos, els produïm nosaltres mateixos en desplaçar-nos en cotxe, en fer obres públiques per 

millorar l’estat dels carrers, en realitzar activitats d’oci, etc. L’excés de soroll és un tipus de 

contaminació invisible però l’exposició continuada per part dels humans pot tenir efectes 
negatius sobre la nostra salut física i psicològica a mig i llarg termini, com també poden ser 

perjudicials l’exposició a sorolls d’alta intensitat i alta freqüència. El grau de molèstia en sentir un 

soroll, tanmateix, com ja hem comentat, és molt variable en funció de la persona que el sent, ja 

que un mateix soroll pot ser molest per una persona però no per una altra. No obstant això, es fa 

servir el terme contaminació acústica per referirse a la presència de sorolls a l’ambient que 
impliquin molèstia, risc o dany per les persones o animals.  
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Quins efectes té la contaminació acústica sobre la nostra salut?   

1) Per causa de sorolls forts i exposició perllongada, podem experimentar efectes i danys 

sobre la nostra capacitat auditiva com pèrdues temporals de la capacitat auditiva, lesions que 

afectin al nostre sentit de l’equilibri situat a l’oïda, i sordesa.   

2) L’exposició a ambients sota els efectes de la contaminació acústica, però, també provoca 

altres efectes biològics negatius com:   

- Malestar   

- Alteracions del comportament   

- Trastorns de veu   

- Modificacions sobre el son   

- Trastorns de salut mental (ja que pot incrementar el neguit i   

    l’estrès) i cardíaca (ja que pot augmentar la pressió arterial i  alterar-se el ritme 
cardíac)   

- Alteracions del rendiment en el treball i l’estudi, i alteracions de      la 

capacitat de concentració.    

3) Altres possibles efectes negatius del soroll són que aquest pot augmentar el risc 

d’accident si emmascara els senyals d’alerta, dificulta la comunicació verbal i altera l’atenció i pot 

influir negativament sobre la salut de la treballadora embarassada i del fetus.  
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Què podem fer per reduir el soroll, quines bones pràctiques podem seguir per prevenir la 
contaminació acústica?   

A més de prevenir el soroll per no molestar els altres éssers humans, també es poden protegir els 

edificis on viuen, estudien, descansen o treballen les persones. Si posem barreres eficients al 
soroll, podem evitar que ens molesti, d’això se’n diu aïllar els edificis. És important que com a 
ciutadans prenguem consciència dels sorolls de què som responsables, ja que la suma de 
sorolls individuals és la que genera, com hem dit anteriorment, el soroll de fons que de 
vegades ens envolta i ens fa desagradable l’estada en un determinat indret, ja sigui a casa 
nostra, a l’escola o al carrer.   

La millora de la qualitat acústica dels nostres pobles i ciutats, doncs, ajudaria a transformar 

l’entorn en ambients més sostenibles i confortables per a les persones.  Una actitud cívica i 

respectuosa amb els veïns o companys farà que nosaltres mateixos ens convertim en els 

principals agents reductors del soroll.   

  
Quines pautes hauríem de seguir per aconseguir-la? (preguntar a l’alumnat).  

- No cridar al carrer, ni a casa ni a l’escola.   

- Baixar el volum de la televisió i la ràdio, sobretot durant les hores de descans.   

- Evitar sempre que sigui possible l’ús de vehicles i desplaçar-nos caminant, en bici o 
en patins.   

- Triar electrodomèstics més silenciosos i sostenibles amb el medi ambient.   

- Si hem de fer petites obres a casa, evitar fer-les en hores de descans.  

- No jugar a pilota o a altres jocs sorollosos dins de casa.   

- No arrossegar mobles, ni a casa ni a l’aula de l’escola.  

- No posar música forta si fem un pícnic o una trobada al medi natural.  

- Educar els gossos perquè no bordin a casa, ni al carrer ni durant les activitats al medi 
natural.  
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Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc soroll? (preguntar a 
l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Què provoca l’exposició perllongada al soroll?  

a) Més danys físics (dolors d’oïda, lesions d’oïda, augment de la pressió arterial, malalties del 

cor...) que psicològics.  

b) Més danys psicològics (malestar, manca de concentració, alteracions de son...) que físics.  

c) Les dues anteriors són correctes, perquè hi haurà gent a qui l’afectarà més a nivell 
físic i gent a qui l’afectarà més a nivell psicològic.  

  

  

6.3. Principals fonts de generació de soroll a les ciutats (Plaça de la Independència)  

  

Els SONS/SOROLLS poden tenir orígens molt diversos:   

- Fenòmens propis de la natura (vent, tempestes, onades del mar...)  - Sons produïts per 

animals (gossos que borden, ocells que canten...)  - Sons produïts per les persones (comunicació 

verbal)  

- Aparells inventats i construïts per l’home (vehicles, avions, trepants,           

instruments musicals...)  

Les fonts de soroll més habituals a les ciutats, les quals podríem definir com els elements que 

originen els sorolls que percebem, tenen a veure bàsicament amb els dos últims exemples, ja que 

el principal factor generador de soroll a les ciutats és el TRÀNSIT. Hi ha altres activitats que 

també són fonts de generació de soroll importants com:   

- Les activitats de restauració, comercials, industrials i recreatives    - Les relacions de 

veïnatge.  

A Girona, la principal font generadora de soroll és el trànsit i, com exemplifica el lloc on estem, 

les activitats de restauració i comerç.  
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A l’interior de les llars, moltes de les nostres accions del dia a dia generen un excés de soroll 

com: l’ús de l’aspiradora, de l’assecador de cabells, arrossegar taules o cadires, parlar massa fort, 

música alta... Aquests són alguns dels exemples quotidians que converteixen el nostre entorn en 

un espai sorollós.  

Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc soroll? (preguntar a 
l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Quina és la principal font de soroll ambiental a les ciutats?  

a) Les activitats industrials, recreatives i de restauració.  

b) El trànsit, perquè és l’emissor de soroll més estès a les ciutats per espai i temps. La 
indústria, la restauració, el comerç i l’oci se solen localitzar a llocs concrets i les 
molèsties per veïnatge solen circumscriure’s a franges horàries concretes.  

c) El veïnatge.  

  

6.4. La mesura del soroll (Devesa)  

  

En quina unitat creieu que es mesura el so? (preguntar a l’alumnat) En decibels (dB).   

El DECIBEL (Db), és la mesura emprada per expressar el nivell de potència i d’intensitat del 
soroll. És una unitat que no és lineal sinó logarítmica, adimensional i matemàticament escalar. Es 

fa servir una escala logarítmica perquè la sensibilitat que presenta l’oïda humana a les variacions 

d’intensitat sonora segueix una escala que no és del tot lineal.   

Ara que sabeu, per tant, que el soroll segueix una relació logarítmica i no pas lineal, sabríeu dir 
quant sumen dues fonts sonores de 50 dB cadascuna per exemple: 100 dB; 53 dB; 25 
dB?(preguntar a l’alumnat) 53 dB. Com acabeu de comprovar, en acústica 2 i 2 no són 4 (són 

5), ja que dues fonts sonores del mateix nivell sempre originaran una aportació de 3 dB, mai 

doblaran el seu valor, que seria l’operació lògica que tothom tendiria a fer.  

Com hem anat dient, la percepció del soroll depèn de la sensibilitat i la tolerància de cada 

persona. La mesura objectiva del soroll permet establir llindars que garanteixin la convivència i la 

salut de les persones, a partir del que s’anomena escala del so.   
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L’ESCALA DEL SO va dels 0 dB (llindar d’audició humana) als 140 dB (llindar del dolor per 

l’ésser humà), que per aquest motiu sol ser la mesura màxima considerada en aplicacions 

d’acústica.   

  

 

Figura 4: Escala del so 

  

  
A continuació es mostra la relació entre els decibels i els seus efectes:   

  
Decibels (dB)  Efectes  

de 0 a 55 dB  Confort acústic  

de 55 a 85 dB  Molèsties lleus: dificultat per comunicar-
se, nerviosisme, etc  

de 85 a 100 dB  Risc lleu per la salut  
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100 a 140 dB  Risc greu per la salut en cas d’exposició 

continuada: dolor agut,  

pèrdua d’audició, etc  

  

Aquesta escala del so, classifica de manera ordenada els sons segons la seva intensitat i els seus 

efectes. No obstant això, no tots els sons són audibles per l’oïda humana, la qual cosa no vol dir 

que no existeixin.   

  

Les freqüències audibles per l’ésser humà van de 20 a 20.000 Hz. I què vol dir això? Doncs 

que més enllà d’aquests valors hi ha so igualment, però l’oïda humana no pot sentir-lo. És aquí 

quan apareixen els conceptes d’INFRASÒ i ULTRASÒ:  

- INFRASÒ: fa referència a les freqüències que estan per sota del llindar de sensibilitat 

auditiva humana (20 Hz).   

- ULTRASÒ: fa referència a les freqüències que estan per sobre de 20.000 Hz.   

Que tant unes freqüències com altres siguin inaudibles pels humans, no vol dir que també ho 

siguin per altres espècies animals, ja que espècies com els ratpenats i els dofins poden emetre, 

sentir i comunicar-se a través d’ultrasons i espècies com els elefants, les balenes o els tigres, 

poden fer-ho per mitjà d’infrasons.  

 

Figura 5: Sons audibles, infrasons i ultrasons 

  

Què és un sonòmetre, per a què serveix i com funciona?   
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El SONÒMETRE és un instrument que s’utilitza per mesurar el soroll que hi ha en un ambient 

determinat. El sonòmetre rep el soroll a través d’un micròfon i el transforma en energia elèctrica 

per donar-nos un valor numèric en decibels (dB). Aquest valor és el que utilitzarem per saber si 

el soroll és tolerable o si cal aplicar mesures correctores per disminuir-lo. Per això, de vegades, 

hem de mesurar el soroll en diferents llocs amb el sonòmetre per saber si hi ha massa soroll o no, 

si detectem que el lloc pateix de contaminació acústica.  

  
  

Figura 6: Exemple de sonòmetre  

Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o 
poc soroll? (preguntar a l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Quin d’aquests elements genera un soroll de 140 dB i, per tant, constitueix el 
sostre sonor de l’oïda humana?  

a) Un concert de rock i una motocicleta a escapament lliure.  

b) Un tret d’arma de foc, focs artificials i un motor d’avió de reacció, perquè així ho 
estableix l’escala de sorolls.  

c) Un martell pneumàtic “piló”.  

  

6.5. Les propietats del so (Avinguda de Ramon Folch)  

  

Les dues grans propietats o paràmetres del so són la freqüència o durada i la intensitat o 
volum.  
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1) FREQÜÈNCIA o DURADA: és el nombre de vibracions per segon i ens permet diferenciar 

sons aguts i greus. Com més vibracions es produeixen per segon, més agut és el soroll. I com 

menys vibracions per segon, més greu és el soroll.   

 
Figura 7: So greu i so agut 

 

Com creieu que són els sons d’un despertador, d’un elefant i d’una granota, aguts o 
greus? (preguntar a l’alumnat) Despertador: agut / elefant: agut / granota: greu.  

  

2) INTENSITAT o VOLUM: es defineix com la quantitat d’energia sonora (potència acústica) que 

travessa per segon una superfície.   

- La intensitat depèn de l’amplitud de l’ona, perquè quant major sigui l’amplitud de l’ona, 

major serà la quantitat d’energia (potència acústica) que genera i, per tant, major serà la 

intensitat del so.   

- La intensitat del so que es percep subjectivament és el que es denomina sonoritat i 

permet ordenar sons en una escala del més fort al més fluix.   

- La intensitat sonora disminueix amb la distància de la font. Disminueix, concretament, 6 dB 

cada vegada que es duplica la distància a què es troba la font sonora (amb una relació quadràtica 

inversa).   
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Figura 8: Intensitat del so 

  
Com creieu que són els sons d’un timbre de bicicleta, del pas d’un avió i d’un telèfon, forts 
o fluixos? (preguntar a l’alumnat) Timbre de bicicleta:  
fluix / pas d’un avió: fort/ telèfon: fort.  

Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc soroll? (preguntar a 
l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Quin d’aquests factors no determina el nivell de soroll d’un carrer?  

a) El seu pendent i orientació, perquè aquests només condicionen el seu grau de 
radiació solar per exemple.  

b) La seva forma, tipus de paviment, amplada i la presència o no d’arbres.  

c) El seu nivell de trànsit i la velocitat de pas dels vehicles.  

  

6.6. Eines de gestió del soroll a les ciutats (Gran Via de Jaume I)  

  

A nivell municipal hi ha tot un seguit de lleis i normes per controlar i millorar la qualitat acústica de 

les ciutats, així com per intentar limitar els efectes de la contaminació acústica.   
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D’una banda hi ha l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions i, de l’altra, els mapes de 
capacitat acústica, els mapes estratègics de soroll i els mapes situació acústica existent, els 

quals convé explicar i diferenciar:  

  

1. ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS i VIBRACIONS:   

L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i 

corregir la contaminació acústica. Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, 

maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de 

caràcter públic o privat, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll i vibracions que 

es situï en el terme municipal de Girona. L’ordenança es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de 

Girona, el dia 11 de febrer de 2013.  

  

2. MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA:   

És un mapa on s’estableixen els objectius de qualitat acústica del territori, és a dir, aquells valors 

límit que no s’haurien de superar.   

El municipi es divideix en tres categories:  

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn aquells carrers que demanden una protecció 

alta contra el soroll. Normalment correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o 

docent o espais naturals. Es representa en color verd en el mapa.  

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn aquells carrers que admeten uns nivells 

de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o 

infraestructures o d’ús terciari. Es representa en color groc en el mapa.  

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de 

soroll elevats, com poden ser les zones industrials, els espais afectats per infraestructures de 

transport o les zones per a usos recreatius i d’espectacles. Es representa en color vermell en el 

mapa.  
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Els objectius es determinen per a tres períodes temporals diferenciats: DIA (de 7 a 21 h), 
VESPRE (de 21 a 23 h) i NIT (de 23 a 7 h).  

A la nostra ciutat, Girona, el mapa de capacitat acústica es va aprovar l’any 2013, juntament amb 

l’Ordenança de sorolls i vibracions.  

3. MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL:   

És el mapa que han de elaborar les aglomeracions de més de 100.000 habitants, el qual mostra 

la població exposada a diferents nivells de soroll. En el cas de Girona, l’aglomeració Gironès 

integra els municipis de Girona i Salt.  

Els mapes estratègics de soroll s’han de posar a disposició de la ciutadania. Hi consta:  

- La situació acústica existent segons els índexs de soroll:  

    Ld : Índex de soroll de dia      

Ln : Índex de soroll de nit   

        Lden : Índex de soroll dia-vespre-nit   

- El nombre estimat de persones situades en una zona exposada al      soroll.  

El mapa estratègic de soroll de Girona es va actualitzar al 2015.  

  

4. MAPA DE SITUACIÓ ACÚSTICA EXISTENT:   

Els mapes de situació acústica existent representen  els nivells de soroll ambiental produïts per 

diferents fonts de soroll en una zona determinada. Aquests mapes es poden realitzar mitjançant 

mesuraments in situ o mitjançant càlculs i l’ús d’eines informàtiques que implementen els models 

de predicció.   

Es basen en l'obtenció de dades del nivell de soroll dels diferents emissors acústics existents, en 

un nombre suficient i representatiu que permeti estimar les condicions acústiques mitjançant 

mostra temporal i espacial o càlculs. Aquests mapes poden servir de base per elaborar els mapes 

de capacitat acústica, i són obligatoris per a l'elaboració dels mapes estratègics de soroll.   
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5. ALTRES ACTUACIONS A NIVELL MUNICIPAL:  

L’any 2015, l’Ajuntament de Girona va iniciar l’execució del “PROGRAMA DE VIGILÀNCIA 
AMBIENTAL AMB SONÒMETRES”, inclòs en el projecte Smart Green. Una de les actuacions 

realitzades és la implantació d’una XARXA DE VIGILÀNCIA del soroll a la via pública, que inclou 

la instal·lació de sonòmetres ambientals en diversos punts de la ciutat. La xarxa està formada per 

5 sensors acústics ubicats a:  

   
1. Rambla de Xavier Cugat  

2. Passeig de Ramon Folch  

3. Carrer de Figuerola  

4. Avinguda Güell   

5. Passeig d'Olot  

  

 
  

Figura 9: Sensor acústic instal·lat a la via pública 

  
S’ha optat per un sensor acústic que es pot instal·lar en fanals i mesura amb solvència sorolls que 

sobrepassin els 40 dBA i fins a 90 dBA, i té una precisió de +/- 2 dBA. Aquests sensors 

assoleixen l’objectiu de detectar situacions de soroll elevat, que provoquin molèsties als veïns.  

  

Una altra eina de gestió és el VISORACÚSTIC de la ciutat de Girona, que permet consultar els 

nivells de soroll reals i actualitzats mesurats en aquests 5 punts de la ciutat. L’aplicació facilita 

l’accés a la informació ambiental i la ciutadania hi pot consultar el nivell de soroll que s’assoleix 

cada hora i seleccionar un període de temps concret. Per poder consultar el VisorAcustic entrar al 

següent enllaç: http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/  

  

http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/
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Figura 10: Imatge del VisorAcustic 

  

Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc soroll? (preguntar a 
l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Com podem reduir la contaminació acústica actual?  

a) Amb la implantació de més mesures correctores i/o de prevenció per part de 

l’administració pública (ordenances de soroll i vibracions més restrictives, mapes de 

capacitat acústica, de soroll existent i estratègic de soroll, etc.).  

b) Adoptant com a ciutadans un comportament més cívic i responsable.  

c) Amb la conjunció de les dues primeres, perquè l’esforç ha de ser recíproc.  

  

6.7. Silenci i tipus de silenci existents (Carrer de Santa Clara)  

  

El SILENCI és l’absència total de so. No obstant això, que no hi hagi so no sempre vol dir que no 

hi hagi comunicació. El silenci ajuda en les pauses reflexives que serveixen per tenir més claredat 

dels actes. El silenci és igual d’important que el so perquè sense so no es podrien fer silencis. En 

la música, per exemple, sense silenci les cançons serien molt ràpides i no hi hauria temps perquè 



Itinerari acústic per Girona         FITXA DE RECURS EDUCATIU - PROFESSORAT 

 

LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA  25 

qui les estigués interpretant respirés. Generalment, el silenci serveix de pausa reflexiva després 

d’una comunicació per ajudar a valorar el missatge. Més enllà de la simple puntuació, el silenci 

pot utilitzar-se amb una intenció dramàtica, atès que aquest revalora els sons anteriors i 

posteriors. Així doncs, el silenci pot ser objectiu (no fer soroll) o subjectiu (silenci utilitzat amb 

una intenció dramàtica).  

  

Què sentiu? quines fonts de soroll detecteu? hi ha molt o poc soroll? (preguntar a 
l’alumnat).  

Fer la mesura sonomètrica.  

  

Pregunta: Quan poden fer ús de la sirena els vehicles d’urgència i emergència?  

a) Tant de dia com de nit, però de nit han de donar prioritat als avisadors lluminosos, 
perquè a la nit s’ha de respectar tant com es pugui el descans dels veïns.  

b) Sempre,  ja que són vehicles d’urgència i emergència.  

c) Només de dia, fins les 21 h.  

  

  
  

6.8. Conclusions sobre l’activitat realitzada (Plaça de Catalunya)  

  

Un cop realitzada l’activitat de mesura dels dB a cada un dels punts de l’itinerari, es pot fer una 

anàlisi de les dades obtingudes i posar-les en comú amb els diferents grups. Alguns aspectes que 

es poden comentar són:  

- Quin ha sigut el punt amb el valor de dB més elevat i per quin motiu. -  Quin ha 

sigut el punt amb un valor de dB més baix i per quin motiu.  

- Resoldre dubtes i preguntes que hagin pogut sorgir al llarg de l’activitat.  

  

També, es poden realitzar les següents preguntes als alumnes:  

1. Creieu que, en l’actualitat, hi ha més o menys soroll a les ciutats que fa 100 anys?   
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Més, perquè l’aparició del cotxe i el creixement de les activitats de restauració, comerç i oci 
hi han contribuït.  

2. Quin paral·lelisme podríem fer servir per explicar que un so molest o no desitjat es 
transforma en soroll?   

Una olor molesta o no desitjada, que es transforma en pudor.  

3. Quin símil podríem fer per explicar el moviment de propagació del so? Les ones que 
es produeixen quan tirem una pedra a l’aigua.  

4. Al llarg de l’activitat hem parlat de diferents temes relacionats amb el soroll i la 
contaminació acústica, sabríeu dir altres tipus de contaminació ambiental a més de 
l’acústica?   

Atmosfèrica, lumínica, visual, radioactiva, tèrmica, hídrica, del sòl, etc.  

  

  

A continuació s’exposa un petit resum d’aspectes comentats durant l’activitat:  

- Al llarg de l’activitat hem vist com el SOROLL, en l’actualitat, és un dels contaminants que 

més afecta a la qualitat de vida de la població. Pot provocar alteracions de major o menor 

importància, tant físiques com psíquiques, en les persones. Per tant, pot afectar el seu 

comportament privat i social, la comunicació amb els altres, el rendiment laboral, el son, etc. Tot i 

que qualsevol persona, animal o cosa pot ser una font de soroll, en la majoria dels casos aquest 

és conseqüència de l’activitat humana, ja sigui social, econòmica o cultural: trànsit de vehicles, 

obres, activitat industrial, bars, espectacles, mercats, etc.   

- No obstant això, hem vist com, a la nostra ciutat, Girona, les principals fonts de soroll 
ambiental exterior són clarament:   

1. El TRÀNSIT   

2. Les ACTIVITATS de RESTAURACIÓ (bars i restaurants) i          

COMERÇ (botigues, càrrega i descàrrega de mercaderies per          part de 

transportistes...)   

3. El VEÏNATGE i les RELACIONS HUMANES    
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Hem de recordar que el soroll de fons és el resultat de la suma de sorolls individuals i que, per 

tant, cadascú de nosaltres contribueix d’alguna manera en generar-lo.  

- Per tot això, doncs, el control ambiental del soroll al medi urbà comporta el 

coneixement previ dels nivells d’immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més 

importants. L’avaluació dels resultats obtinguts i de les característiques de la ciutat permet 

formular les propostes d’actuació dirigides a disminuir el nombre i la intensitat de les mateixes i/o 

reduir el seu impacte sobre els ciutadans.  

  

7. FITXES DE CAMP  

  MESURA PUNT 1  
LLOC:    RESULTAT:  

  

  

  

  

dB(A)  

DATA:    

HORA:    

FONTS DE SOROLL:    

  
 

  MESURA PUNT 2  
LLOC:    RESULTAT:  

  

  

  

  

dB(A)  

DATA:    

HORA:    

FONTS DE SOROLL:  
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  MESURA PUNT 3  
LLOC:    RESULTAT:  

  

  
DATA:    

HORA:    

FONTS DE SOROLL:  

  

  

  

  

dB(A  

  
 MESURA PUNT 4  
LLOC:   RESULTAT:  

  

  

  

  

dB(A)  

DATA:   

HORA:   

FONTS DE SOROLL:  

  

  

  

 

  
 MESURA PUNT 5  
LLOC:   RESULTAT:  

  

  

  

  

dB(A)  

DATA:   

HORA:   

FONTS DE SOROLL:  
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 MESURA PUNT 6  
LLOC:   RESULTAT:  

  

  
DATA:   

HORA:   

FONTS DE SOROLL:  

  

  

  

  

dB(A)  

  

  
 MESURA PUNT 7  
LLOC:   RESULTAT:  

  

  

  

  

dB(A)  

DATA:   

HORA:   

FONTS DE SOROLL:  
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8. ACTIVITATS A L’AULA  

  

A l’aula es poden realitzar algunes activitats complementàries relacionades amb l’activitat de 
camp:  

- Una de les activitats que es pot realitzar és fer un gràfic amb les dades obtingudes el dia 

de l’itinerari: cada punt de l’itinerari (eix x) i els dB mesurats (eix y).  

Un cop es disposi del gràfic es pot fer una redacció amb l’anàlisi de les dades obtingudes que pot 

incloure: quin és el punt amb el valor més elevat de dB, quin és el punt amb el valor més baix de 

dB, quins poden ser els motius dels valors obtinguts, principals fonts de soroll a la ciutat de 

Girona, què podem fer la ciutadania per disminuir la contaminació acústica i altres aspectes que 

l’alumnat hagi après amb el desenvolupament de l’activitat.     

  

- Una altra activitat complementària que es pot realitzar és l’observació de les dades del 

VISORACÚSTIC: http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/  

Al VisorAcústic es poden observar les dades acústiques actuals de cada sensor. També es pot 

observar, en forma de gràfic i en forma de llista, dades històriques de cada sensor. L’alumnat pot 

analitzar dades del VisorAcústic i extreure conclusions.  

  

  

 

 

 

  

  

A la pàgina web de l’Ajuntament de Girona es pot consultar tota la informació referent a la 
contaminació acústica de la ciutat:   

http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls  

 

http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/
http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls
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