LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Integrants de la comissió:
-

Aina Enseñat Enseñat

-

Pascual Comín del Rio

-

Inés Riera Sanchez

-

Puy Aguirre

-

Pere Crespí Salom (Coordinador)

Activitats realitzades:
-

Conferència sobre la contaminació acústica: els renous, mesura i conseqüències per
a la salud per part del personal de la Patrulla Verde de la Policia Municipal de
Palma.
Dia 24/02/05 de les 11 a 12 hores i de les 12 a les 13 hores al saló d’actes de
l´IES i per als alumnes de primer cicle: 1 r ESO i 2on ESO.

-

Estudi de la contaminació acústica del centre per part dels alumnes de 4 t d´ESO
A-B i 1r de Batxillerat A.

-

Exposició sobre l´estudi de la contaminació acústica del centre. Panell informatiu i
DVD sobre el mateix.

Valoració de l’activitat:
En general trobam que la valoració es positiva pel que fa a totes les activitats
realitzades. En relació a l´exposició sembla que ha tingut una bona acollida i el fet que
els alumnes hagin participat els ha animat encara més. Pel que fa als resultats de
l’estudi de la contaminació acústica, aquests es lliuraràn a la Junta Directiva per tal de
si és possible posar en pràctica les sugerències o recomanacions per al proper curs.
Propostes pel proper curs:
1. Passar una enquesta als alumnes de primer cicle per comprovar la incidència de les
conferències sobre la contaminació acústica i de l’exposició sobre l’estudi a l´IES.
2. Possibilitat de fer un concurs mensual o trimestral per cursos per tal de veure o
premiar les classes amb menys contaminació acústica.
3. Diverses mesures per tal d’afavorir un bon comportament acústic. Continuar amb
les conferències per a primer i segon cicle.
4. Possibilitat de fer una campanya per eliminar espècies invasores (Carpobrotus
edulis).
5. Mesura de la contaminació atmosfèrica a la zona del centre per part de la
Conselleria de Medi Ambient.

