
Govern d’Andorra

Per celebrar el Dia Internacional 
de la Sensibilització vers el Soroll  
(24 d’abril), el Centre Andorra 
Sostenible posa a disposició dels 
centres educatius una sèrie de 
recursos per treballar aspectes 
relacionats amb aquesta pertorbació, 
amb l’objectiu de conscienciar els 
escolars sobre la problemàtica del 
soroll com a factor de contaminació 
ambiental i de fomentar 
comportaments saludables que 
afavoreixin el civisme acústic. 



“El soroll que ens envolta”
Taller amb educador

Taller que té per objectiu explicar a l’alumnat què és el so, quins 
paisatges sonors hi ha a la ciutat, què és el soroll i com es mesura, 
com es pot fer un mapa sònic de l’escola, etc. mitjançant quatre 
dinàmiques participatives:

- Paisatges sonors

- El sonòmetre

- El soroll a l’escola

- El termòmetre del soroll

Activitats amb educador del CAS 

* En ambdós tallers es posa èmfasi en els efectes del soroll en la convivència 
i la qualitat de vida de les persones i en les mesures de prevenció i reducció 
dels nivells acústics.

Taller adreçat a alumnes de 2n i 3r cicles de primera 
ensenyança i alumnes de segona ensenyança (de 8 a 16 
anys), amb conceptes i metodologia adaptats a cada edat.



“Sr. Soroll i Sr. So”
Taller amb educador

Taller mitjançant el qual els alumnes aprendran a distingir entre soroll 
i so utilitzant diferents instruments, materials i recursos audiovisuals a 
partir de les següents dinàmiques participatives:

- Endevina què està sonant! 

- El Sr. Soroll i el Sr. So

- Soroll o so?

Taller adreçat a alumnes de maternal i 1r cicle de primera 
ensenyança.

Webs d’interès

Departament de Medi Ambient 

Web del Centre Andorra Sostenible 

International Noise Awareness Day 

Podeu trobar dades, referències i altra documentació 
sobre el soroll als enllaços següents:

Activitats amb educador del CAS 

http://www.mediambient.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58
http://www.sostenibilitat.ad/temes-de-sostenibilitat/soroll
http://www.chchearing.org/noise-center-home/international-noise-awareness-day


Per a més informació sobre aquest tema podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant 
el telèfon 87 57 71 o l’adreça electrònica 
andorrasostenible@andorra.ad

Esperem que aquests tallers i recursos siguin del 
vostre interès i constitueixin un material de suport 
per al vostre centre educatiu.

Segueix-nos a través de:

http://www.facebook.com/pages/Centre-Andorra-Sostenible/323219234389258
https://twitter.com/#!/And_Sostenible

