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1. UN PROBLEMA: EL SOROLL A LES ESCOLES

Vivim en un entorn sorollós. Sovint no som conscients dels sorolls que ens envolten,
perquè, en la majoria dels casos, som nosaltres mateixos en desplaçar-nos en cotxe, en
fer obres públiques, en realitzar activitats d’oci i un llarg etcètera. L’excés de soroll és
una comunicació invisible i l’exposició continuada per part de les persones pot tenir
efectes nocius sobre la salut. De fet, també l’exposició d’alta intensitat i alta
freqüència poden ser perjudicials.

El soroll i la salut
L’exposició puntual a fonts de soroll intenses o l’exposició continuada a fonts sorolloses
moderades pot tenir conseqüències negatives sobre la salut física psicològica de les
persones a mig o llarg termini. Es poden experimentar pèrdues temporals de la
capacitat auditiva, lesions que afectin el sentit de l’equilibri o, fins i tot, sordesa. S’ha
demostrat la relació del soroll amb alteracions digestives i també circulatòries, així com
la freqüència de mals e cap i problemes de conciliació del son. El soroll pot produir
danys psicològics com ara alteracions del sistema nerviós (estrès, irritabilitat, tensió...),
fatiga, insomni crònic i sensació de malestar general, problemes de concentració,
alteració dels processos d’aprenentatge i dificultats de comunicació i relació social.
Tot i que 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:
De 10 a 55 dB
De 55 a 85 dB
De 85 a 100 dB
Més de 100 dB

Confort acústic
Molèsties lleus (dificultat per comunicar-se, nerviosisme, etc.)
Suposen un risc lleu per a la salut
L’exposició continuada suposa un risc greu per a la salut: dolor
agut, pèrdua d’audició...etc.

Així doncs, el llindar auditiu mig d’una persona comença als 0 dB (decibels), i a partir
dels 130 dB apareix el llindar del dolor. Un adult podria suportar momentàniament fins
aquest llindar, però en el cas dels infants més de 120 dB causen un dany irreversible.
Un 20% de la població europea veu afectada la seva qualitat de vida a causa del
soroll, segons dades del la Comissió Europea. I, es calcula que a Espanya més de 9
milions de persones viuen sotmeses a nivells de soroll superiors o iguals a 65 dB. Les
estadístiques indiquen que el rendiment laboral i acadèmic és més baix als entorns
sorollosos. S’ha demostrat que els infants presenten més problemes d’aprenentatge
dels llenguatges als entorns sorollosos, i que la recuperació de malalties físiques o
psíquiques és més llarga i costosa als entorns amb soroll.
Segons els experts, el soroll estimula l'activació de l'amígdala cerebral que posa en
marxa el mecanisme de "lluita o fugida", alliberant hormones com el cortisol que
incrementen els nostres nivells d'estrès. Les persones que viuen exposades de manera
continuada a ambients sorollosos experimenten nivells d'estrès crònicament més
elevats. Un cervell sobre estimulat al llarg del dia resta recursos i fins i tot col·lapsa
l’escorça prefrontal, que és l’encarregada de planificar, raonar i realitzar moltes
funcions executives.
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Segons la Organització Mundial de la Salut, els nens i nenes són un dels grups més
vulnerables als efectes nocius del soroll en la salut. El soroll pot ser causa de
desconcentració, mal de cap, tensió muscular, insomni i estrès i disminuir el rendiment
cognitiu. A més pot causar problemes auditius, hipertensió, increment del risc
cardiovascular, excitabilitat del aparell digestiu i úlceres i fins i tot pèrdua de visió a
l’edat adulta. La prevenció, com en tots aquells factors ambientals que poden afectar
la salut de les persones és el millor instrument per evitar mals majors.
El soroll de fons ambiental a casa –televisió, radio- , al carrer –obres, cotxes-, a l’escola
–taules i cadires, converses a l’hora a la classe, crits als passadissos o al menjadorformen part de la contaminació acústica.

Contaminació acústica a les escoles
El soroll i la contaminació acústica als centres escolars és una realitat cada vegada
més documentada i que reclama més atenció per part dels educadors i famílies. Un
dels espais on aquest aspecte es fa més greu és el menjador. Efectivament, el moment
del dinar a les escoles suposa un trencament dels horaris i les normes establertes a
l’aula i afavoreix l’esbarjo i la interrelació social dels infants. A banda del pati, és
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l’estona de lleure dels alumnes i, sovint, implica un increment notable del to de veu
que fàcilment desemboca en cridòria i soroll.
Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, al menjador d’una escola es detecta un
soroll mig d’entre 80-85 dB, mentre que el màxim de soroll permès en els centres
docents és de 40 dB. Aquesta situació pot esdevenir un greu problema per a la salut
dels nens i nenes de Catalunya. Si més no, pot afectar amb facilitat a la seva qualitat
de vida.

2. LA SOLUCIÓ INTEGRAL: PROJECTE SENSE SOROLL, SOMRIUS

TENO és una empresa amb més de 25 anys d’experiència en la gestió dels serveis
d’alimentació i de lleure de més de 50 escoles, instituts i llars d’infants arreu de
Catalunya. Els seus orígens es troben al món del lleure, fet que els singularitza per les
seves propostes pedagògiques d’alt valor que són la base dels seus projectes i que els
posiciona com un referent en la sostenibilitat social i mediambiental.
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Sense Soroll, somrius
Conscients d’aquesta situació de soroll acústic a les escoles, TENO
presenta el projecte Sense Soroll, Somrius una iniciativa que té per
objectiu la presa de la consciència del valor del silenci i l’adquisició
d’hàbits acústics respectuosos durant l’estona del menjador,
principalment, en el moment dels àpats. La missió de Sense Soroll,
Somrius és reduir el volum sonor del menjador de l’escola durant
l’estona de l’àpat de manera conscient, interioritzant els beneficis
d’alimentar-se en un entorn sense soroll. Es tracta del primer projecte
que aposta per un plantejament integral, que s’implementa de manera
global i de llarga durada.
FUNCIONAMENT DEL PROJECTE
TENO desenvolupa el seu servei de manera global sense soroll, entenent que un to de
veu neutre és la base per a qualsevol comunicació i diàleg empàtic i respectuós, en
qualsevol dels àmbits: a les oficines centrals, al pati de les escoles, entre els companys
educadors, durant l’estona de l’àpat dels infants, etc.
1) Estudi d'hàbits del personal en relació al silenci
La presa de consciència sobre l’impacte negatiu del soroll i els problemes derivats de
la contaminació acústica és a la base de la implementació de Sense Soroll, Somrius.
Per això, conèixer de manera específica els hàbits del personal del menjador en
termes de to de veu, actitud i resposta davant un excés de soroll és indispensable per
determinar les línies d’actuació i les pautes d’implementació del projecte.
2) Formació pel personal
Sense Soroll, Somrius és un projecte d’implementació a llarg terme. Per això, és
necessari que el personal de menjador disposi dels recursos pedagògics necessaris per
facilitar l’adquisició de nous hàbits i de conscienciació per part dels infants. L’entitat
aposta per fer formació a mida, un punt de partida fonamental.
3) Programa d'activitats pedagògiques relacionades amb la conscienciació i amb la
disminució de soroll
En funció de les necessitats particulars de cada menjador i del seu equip d’educadors
es dissenya una proposta d’activitats pedagògiques concebuda per una aplicació a
llarg termini, en temps diferents, per tal de crear hàbits i incorporar en el dia a dia la
reducció de la contaminació acústica.
4 ) Estudi del elements físics i estructurals i proposta d'adequació
L’equip tècnic elabora una diagnosi dels elements físics que contaminen acústicament
el menjador, com ara les potes de les cadires i les taules, els estris de cuina, les portes,
així com dels elements arquitectònics i estructurals. Seguidament, es fa una proposta
d'adequació a partir de la diagnosi: col·locant un sensor que mesura el grau de soroll
al menjador (un semàfor que es posarà vermell cada vegada que el soroll s’elevi del
llindar establert); col·locant taps o “sabates” de goma a cadires i taules; afegint
estovalles a l’hora dels menús (per amortir el soroll dels plats); fent tractament de
sostres amb panells absorbents farcits de fibra de polièster (fan que la reverberació del
menjador de l’escola es redueixi; i organitzant un espectacle educatiu amb un mim
que tindrà l’objectiu que els infants redueixin el seu to de veu, a través de jocs. En
aquest sentit, les intervencions que realitza TENO no suposa cap despesa addicional
per part de les escoles.
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3. TENO: 25 ANYS TREBALLANT PER LA SOSTENIBLITAT SOCIAL I
MEDIAMBIENTAL

El projecte Sense Soroll, Somrius no és la primera aposta sostenible que ha fet TENO
des de la seva constitució. De fet, gràcies a la confiança dels seus clients, a la
implicació de tot l’equip i a l’esperit de millora i innovació constant, s’ha consolidat
com tot un referent en el sector de l’alimentació i l’educació, però també en la gestió
responsable del medi ambient.
Es tracta d’una de les primeres empreses que han apostat per un projecte alimentari
que defensa un model saludable, basat en la proximitat, la temporada i l’alimentació
ecològica. Un projecte que, a la vegada, és respectuós amb les tècniques de
producció i, fins i tot, amb l’organització i gestió dels propis productors. D’aquesta
manera, fomenten pràctiques responsables i socialment integradores. La identitat de
TENO s’adapta així de manera específica a les necessitats i voluntats de l’escola i a la
realitat de les famílies i de cada menjador, proposant un servei personalitzat que fa
sentir el seu client còmode i ben representat. Per fer-ho, l’eina principal és el diàleg:
escolten, incorporen, tradueixen, proposen i adapten. Assumeixen d’aquesta manera
la responsabilitat de l’alumnat.

Responsabilitat social
La responsabilitat amb les escoles i amb la salut i formació dels infants també s’estén a
l’entorn de TENO. Assumeixen la responsabilitat en la cura i preservació del medi
ambient i en la intervenció respectuosa, solidària i compromesa amb la societat.
Incorporem aquests valors a tots els programes pedagògics. Anualment, TENO
presenta Projectes Amb Valors, una proposta per a les escoles amb un enfoc temàtic
de diferents activitats que fomenten la reflexió i l’aprenentatge de nous continguts en
un entorn de lleure.
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Seguint aquesta mateixa línia, TENO compta amb Espai de migdia, on basen el seu
servei en l’acompanyament dels processos de vida dels infants a través de
l’autonomia, el creixement personal, l’aprenentatge vivencial i la salut emocional,
treballant valors i actituds responsables de cara a un mateix, a la societat i al nostre
entorn. També tenen altres Serveis de lleure on gestionen els serveis d’acollides
matinals, activitats extraescolars i casals, conduïts per professionals del lleure i amb un
projecte pedagògic sòlid al voltant de l’àrea esportiva, d’idiomes, plàstica, escènica,
científica i musical. I, per finalitzar, l’equip de TENO ha creat els Programes educatius,
amb els quals s’adapten a cada escola, al seu ideari i al grup d’infants, proposem
programes estructurats amb objectius segons cicles escolars i basats en tres eixos:
l’educació en el lleure, l’educació en el temps lliure i l’educació dels hàbits.
Una alimentació de proximitat
El projecte alimentari es fonamenta sobre la base del producte de proximitat i de
temporada, entès com un producte de qualitat que garanteix la frescor, respecta els
processos naturals dels conreus i beneficia el medi ambient. Garanteix una alimentació
variada i equilibrada: elaboren els menús a partir de les necessitats nutricionals dels
infants oferint varietat de tots els grups d’aliments. Aquests requeriments depenen de
l’edat, tot i que es basen en el principi que sempre l'alimentació ha de ser variada, per
garantir una aportació́ adient de nutrients per tal d’evitar possibles carències. Així
doncs, assumeixen els següents compromisos:






Compromís del 100% de productes de proximitat: tots els proveïdors de verdura,
fruita, carn, aviram i peix són de proximitat.
Compromís del 100% de productes de temporada: tot el producte fresc és de
temporada, i no treballen amb producte congelat.
Compromís d’una composició del menú respectant les directius del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Compromís de coccions altament saludables: garanteixen que pràcticament
tots els plats s’elaboren amb les coccions més saludables que respecten els
nutrients originals del producte.
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4. ELS EXPERTS OPINEN
EDUARD TERRADES és el director general de TENO. Va néixer
a Barcelona el 1965. Després d’estudiar Hosteleria a l'Escola
Superior d'Hosteleria de Barcelona, va obtenir el títol de
director d'Activitats de lleure infantil i juvenil. També compta
amb un màster en Direcció de projectes i equipaments de
lleure educatiu i socio-cultural (Universitat de Barcelona-UB).
L'any 1991 crea l'empresa TENO, inicialment especialitzada
en la gestió educativa de menjadors escolars, extraescolars
i casals d'estiu. L’any 1998 engega -junt amb dos socisl'Escola de Mar la Marinada. L'any 2001 funda Educa
(Escola de Formació per a Professional Educatius, Socials i Culturals). El 2005 amplia
els serveis de TENO per gestionar també la part alimentaria dels menjadors escolars. El
2012 crea l'empresa Sàpid, especialitzada en menjadors per a gent gran i empreses.
“Som una empresa que cuida tant la part social com l’ ambiental i
dins de l’ambiental neix la idea d’intentar reduir la contaminació
acústica”
“La presa de consciència sobre l’impacte negatiu del soroll i els
problemes derivats de la contaminació acústica és a la base de la
implementació del projecte Sense Soroll, Somrius”
“El silenci és el fet de no sentir soroll, però es també d’allà on neix el
so. En realitat, és una part intrínseca de cada paraula i de cada nota.
Per tant, cal escoltar el silenci”
“Farem estudis amb sonòmetres per veure com les accions
contribueixen a baixar les decibels als menjadors, tot i que
l’indicador que més tindrem en compte serà la percepció dels nens i
monitors”

LINA ESPEL és la directora de l’escola Rosella de
Viladecavalls. Després de passar una temporada a
l’Anglaterra dels anys 80 per aprendre l’idioma, Lina Espel
estudiar Magisteri a la Universitat Autònoma de Bellaterra.
Durant uns anys va coordinar les Estades d Informàtica a
Torrebonica i el 1990 va començar a treballar l’escola
publica. Poc després d’arribar a l’Escola Rosella es va
plantejar un projecte de direcció marcat per tres grans
objectius pedagògics: aconseguir que els alumnes parlin
tres idiomes, que facin bon ús de les noves tecnologies i
que siguin respectuosos amb el medi ambient. Aquest
tercer aspecte ha portat a l’escola a convertir-se en
Escola Verda i a ser capdavanters en el confort acústic a les escoles. Com la majoria
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de directors de l’escola pública catalana, la seva formació al llarg dels anys ha estat
àmplia i variada, per poder liderar amb coneixement de causa, el futur de l’escola.
CESCA RODRÍGUEZ-ARIAS és mestre de l’escola Rosella
de Viladecavalls. Va néixer a Terrassa i va cursar
magisteri a la UAB. El 1980 va començar a exercir
l’activitat docent, fins a incorporar-se a l’equip del
professorat de l’escola Rosella de Viladecavalls, al
setembre de 1998. Actualment, imparteix classe com a
tutora a quart d’Educació Primària i forma part de la
comissió d’Escola Verda de l’escola. Un dels objectius
significatius d’aquesta comissió des dels seus inicis (curs
2010-2011) ha estat treballar per tal d’aconseguir més sensibilització i millora del confort
acústic dins de l’àmbit del centre escolar i l' entorn proper. Les seves actuacions en
relació al tema acústic, s’han centrat en la creació del bloc «Shhh... so i soroll», el
treball didàctic amb els seus alumnes, la implicació en propostes i desenvolupament
d’activitats a nivell d’escola, així com la participació activa en esdeveniments
d’informació i difusió d’aquest projecte.
“Cal una major implicació i suport informatiu i tècnic en els
centres educatius per part de les institucions: normatives de so
clares, diagnosis acústiques i adequació dels espais de risc per
tal de millorar el seu nivell d’aïllament acústic”.
“Per combatre el soroll cal identificar el grau de tolerància
acústica que tenim i ser conscients de la repercussió que té el
soroll en la salut de les persones i altres animals”
“S’ha de donar a conèixer la contaminació acústica i reivindicar
la normativa corresponent”.

TERESA RIBALTA és directora general adjunta de l'empresa
proveïdora de Serveis de Salut Mental Fundació Orienta.
Disposa d'una dilatada experiència en Lideratge d'equips,
qualitat assistencial, noves tecnologies aplicades al sector
de la salut mental i ha participat en diversos projectes
d'innovació i formació. Combina la Gestió amb
Assistència. És llicenciada en Psicologia, especialista en
Psicologia Clínica, Psicòloga registrada EuroPsy i
especialista en Psicoteràpia per la Federació Europea
d'Associacions de Psicòlegs (EFPA). També ha estat
certificada com a professora i supervisora en Teràpia
Focalitzada en la Transferència per al tractament de trastorns de Personalitat pel Weill
Cornell Medical College, Personality Disorders Institute, New York. S'ha especialitzat en
tècniques de mentalització per a adolescents i famílies per l'Ana Freud Center Institute,
London. Docent del Màster Aplicat de Qualitat Assistencial (MACA) de la Universitat de
Barcelona (UB). Participa en diferents cursos aplicats a la Salut Mental. Ha realitzat
nombroses ponències i ha escrit diversos articles per a diferents revistes. És membre de
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la Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència. Vocal i
responsable de Docència del Grup TLP Barcelona.
El soroll pot ser causa de desconcentració, mal de cap, tensió
muscular, insomni, estrès i disminució del rendiment cognitiu. A
més, pot causar problemes auditius, hipertensió, increment del
risc cardiovascular, excitabilitat del aparell digestiu i úlceres i fins
i tot pèrdua de visió a l’edat adulta.
Un grup de recerca del Research Center for Regenerative
Therapies de Dresden (Alemanya) ha descobert el poderós
impacte del silenci en el nostre cervell. Van veure dues hores
diàries de silenci generaven noves cèl·lules en el hipocamp (la
regió cerebral relacionada amb la memòria i l’aprenentatge).
Practicar el silenci afavoreix la introspecció, l'autoconeixement i
potencia els moments de claredat mental a un nivell molt més
profund que el de les pràctiques habituals.
El silenci "recarrega" el nostre cervell, que roman massa temps
sobre estimulat al llarg del dia, deixant sense recursos a l'escorça
prefrontal, que és l'encarregada de planificar, raonar i d’altres
funcions executives.

JUAN CARLOS MARTÍN és enginyer tècnic de telecomunicacions,
especialitzat en imatge i so per la Universidad Politécnica de
Madrid. Martín porta més de 25 anys dedicant la seva vida
laboral a l’enginyeria acústica. Des del 2011 i fins l’actualitat
treballa donant suport tècnic i fent tasques de backoffice i de
màrqueting a Acústica Integral, SL, multinacional líder en la
fabricació, disseny, comercialització i instal·lació de materials
acústics, sistemes d'insonorització i serveis d'enginyeria acústica.
Abans, havia treballat a Decibel Ingenieros SL, on era
responsable de la direcció nacional de la companyia
d’enginyeria dedicada a projectes acústics. Martín va
començar a treballar a Acústica Integral l’any 2000,
desenvolupant tasques d’enginyeria acústica dins les àrees
tècniques i comercials. També era responsable del departament
d’obra per a l’execució d’instal·lacions acústiques, entre
d’altres. Té un gran bagatge en conferències per a empreses i col·legis professionals,
orientades a la presentació de producte i solucions acústiques.
Un aula o espai d’aprenentatge aïllada i condicionada
acústicament
de
manera
adequada
millora
l’atenció,
concentració i rendiment dels alumnes.
El resultat després d’instal·lar panells absorbents amb farcit de
fibra de polièster fan que el temps de reverberació del menjador
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de l’escola agafi un valor de 0,82, permetent estar per sota del
valor límit marcat.
CARLES LÓPEZ és responsable d’Avaluació i Gestió de
Contaminació Acústica del Servei de Prevenció i
Control de la Contaminació Acústica i Lumínica,
departament que pertany a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de
Catalunya. López és Llicenciat en Ciències Físiques per
la Universitat de Barcelona (UB). Compta amb un
Postgrau en Acústica Ambiental. A la seva feina actual,
es responsabilitza de les tasques d’inspecció i de
contaminació acústica, tasca que fa des de 1998.

Dels mapes estratègics de soroll que hem fet a Barcelona
s’extreu que el 28,4% de la població es troba per sobre de
65 dB(A) en període dia, i que el 40,9% de la població es
troba per sobre de 55 dB(A) en període nit, valors que es
podrien considerar de referència a nivell normatiu.
Com a valor mitjà per a totes les grans aglomeracions
urbanes de Catalunya, resulta que només un 11,4% de la
població gaudeix de nivells de qualitat acústica per sota
dels valors considerats com a zona tranquil·la urbana.
Dels equipaments del Barcelonès, on es troben els centres
docents, un 49% superen els valors del límit d’immissió,
per sobre de 65 dB(A).
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