ACTIVITAT: L’ESCOLA ESCOLTA
El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, conjuntament
amb el Servei d’Educació Ambiental, proposem als centres educatius de la Xarxa
d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, una activitat “L’escola escolta” dins del
programa d’activitats de la “1a Setmana Sense Soroll” que es celebrarà del 24 al 30
d’abril de 2017, coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll.
Qui pot participar?
Tots els centres educatius de la Xarxa d'Escoles per a
la Sostenibilitat de Catalunya que hagin realitzat ja
alguna activitat relacionada amb la prevenció de la
contaminació acústica o estiguin interessats en iniciarla.
Quin és l’objectiu?
L’objectiu de l’activitat és que l’alumnat prengui
consciencia dels sons i sorolls ambientals a la seva
escola, intentant localitzar i identificar els diferents sons
que hi ha, ja siguin naturals o relacionats amb l’activitat
humana, per tal que després puguin ser reproduïts.
Com es farà?
S’utilitzarà una aplicació mòbil, que es pot descarregar de
manera gratuïta i disponible per IOS i Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recordtheearth
https://itunes.apple.com/us/app/soundscaperecorder/id836741158?mt=8
Aquesta aplicació permet gravar un fitxer WAV, fins a 3 minuts
màxim. Després et permet posar una descripció i/o missatge i
classificar-lo en una de les tipologies que et dona l’aplicació.
Finalment es pot pujar al núvol i posicionant-lo geogràficament. A
través d’aquest link: https://www.recordtheearth.org/ es poden
escoltar tots els sons enregistrats.

Cada centre educatiu pot enregistrar i pujar al mapa mundial tants
sons i/o sorolls com desitgi!

INSTRUCCIONS RECORD THE EARTH
Primer de tot, activa la ubicació (GPS) del teu dispositiu

1. Obre
l’aplicació, i
comença a
enregistrar el teu
so o soroll, pitjant
el botó vermell.
(com a màxim
permet 3 minuts
d’enregistrament)

2. Un cop
enregistrat, us
demanarà si el
voleu guardar;
heu de pitjar
“d’acord”

5. Escull si el
teu so o soroll
coincideix amb
algun del
desplegable i
pitja “submit”;
en cas que no
sigui el cas,
pitja
directament el
botó “submit”

6. El registre
d’àudio es
guardarà a la
pestanya
superior
anomenada “my
sounds”

3. Aleshores,
pots descriure
el teu so o
soroll, i afegir el
missatge que
desitgis

7. Si pitges a
sobre l’àudio,
pots reproduirlo, compartir-lo
o esborrar-lo.
Si pitges l’enllaç
situat a la part
inferior, de color
blau..

4. Escull quin
tipus d’àudio és,
positiu, neutre o
negatiu

8. S’obrirà el
mapa i veuràs
el teu so o
soroll
geolocalitzat

Recorda, si a més vols fer-ne difusió, l’etiqueta de la Setmana sense soroll és:
#SSSoroll2017

