


DIAGNOSI: Problemàtica

L’agenda 21 ens va proposar fer un projecte de contaminació de

l’aire perquè creiem que hi ha moltes fàbriques al voltant de

l’escola i molt punts contaminants.

Per a fer mesurar la contaminació hem seguit una metodologia

que serà explicada per altres companys d’altres escoles.
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DIAGNOSI: Continguts treballats

� Què és la contaminació?

� Causes: per què hi ha contaminació

� Conseqüències: la contaminació ambiental afecta a la salut de les persones i

al nostre entorn natural.

� El canvi climàtic.

� L’efecte hivernacle.

� L’atmosfera i les seves capes.

� La capa d’ozó.
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• OBSERVAR ,PENSAR I FER-NOS PREGUNTES:
Hi ha contaminació al nostre voltant? Al nostre barri?

• INVESTIGAR:
hem investigat com és l’aire: la seva composició de  i els principals
contaminants

• HIPÒTESIS:
Ens hem formulat unes preguntes. Ho hem hagut de comprovar.

1. Hi ha més contaminació als carrers on hi ha més trànsit?
2. Hi ha menys contaminació als carrers on hi ha més trànsit?
3. Hi ha més contaminació als carrers on hi ha edificis alts?
4. Hi ha menys contaminació als carrers on hi ha edificis baixos?
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A partir de les nostres hipòtesis:
• Amb l’ajut d’un plànol de el nostre barri vam pensar a quins carrers

hi passaven molts cotxes i en quins no tants. Amb l’ajuda del Google
Maps vam localitzar els carrers amb edificis alts o baixos.

• Llavors vam decidir els llocs on penjar uns dossímetres que ens va
facilitar l’ajuntament.

• Acte seguit, vam anar a col·locar els dossímetres en els punts que
havíem marcat al plànol i vam posar les dades a una llibreta.

• Després d’unes setmanes els vam canviar per uns de nous.
• I per últim vam retirar-los tots i ens van donar els resultats.
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* Resultats
A partir dels resultats hem elaborat una gràfica .
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* Conclusions
Comparant les hipòtesis i les resultats hem
arribat a unes conclusions

* Propostes de millora
A partir dels resultats hem elaborat unes
propostes de millora per disminuir la
contminació d’alguns carrers del nostre barri



RESULTATS A NIVELL DE CENTRE

Som l’escola Arraona del barri dels Merinals. La classe de 4t A, que som els científics, ha estat l’encarregada de fer
la feina de l’Agenda 21. El nostre barri té bastants espais oberts, carrers amb poc trànsit i alguns parcs, ... per tot
això, vàrem fer algunes hipòtesis per pensar com ens sortirien els resultats.
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EL TREBALL
ESCOLA ARRAONA

Com a científics sabem que cal pensar, observar, recollir dades, treure conclusions i aportar propostes de millora.



CONCLUSIONS:
ESCOLA ARRAONA

Els resultats de la nostra escola han sortit força bé: tenim 11 punts al voltant i dins de l’escola de color groc que són bons, 
solament 3 punts de color taronja i que són punts regulars perquè són els punts amb més trànsit i, finalment, 1 punt de color
verd molt bo que correspon a dins de la nostra aula i on l’aire és perfecte.
Creiem que estem en un barri bastant net perquè estem situats fora del centre de la ciutat i no tenim gaire trànsit pels 
voltants de l’escola, tenim zones molt obertes i algun parc a prop, el barri no és massa industrial i no tenim gaires fàbriques 
que ens embrutin l’aire, però sempre es pot millorar.



LA QUALITAT DE L’AIRE AL CENTRE

SITUACIÓ

L’escola Enric Casassas està situada la zona centre de Sabadell, més
concretament a la part nord est. Els carrers que delimiten l’espai
analitzat són els següents:
Al nord el carrer Vilarrúbias, a l’est el carrer Santa Teresa, al sud el
carrer de la Indústria i a l’oest el carrer Capmany.
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LA QUALITAT DE L’AIRE AL CENTRE

Resultats obtinguts
Dels resultat obtinguts em pogut observar que hi han tres valors
per sobre del límit de qualitat. Aquest tres valors coincideixen amb
vies de molta circulació de vehicles i són concretament: els carrers
de Brujas amb un 53 ug/m3 de NO2 que está a 170 metres de
l’escola ; el carrer Vilarrúbies amb un 49,2 ug/m3 de NO2 que està a
280m i el carrer Via Massagué amb un 42,7 ug/m3 de NO2 que
està a 350m . També hem pogut observar que la resta dels valors
van minvant en funció del trànsit viari. Arribant a ser els valors més
baixos els que tenim a l’edifici de l’escola i sobretot a l’aula.
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Conclusions
El factor més contaminant de la zona relacionada amb l’escola
Enric Casassas és la circulació de vehicles a motor, ja sigui de gasoil
o de benzina. Ja que els punts amb més contaminació estan
relacionats amb més volum de circulació.
Es proposa que es restringeixi la circulació de vehicles com es vol
fer a Barcelona i que s'instal·lin més bicicletes de lloguer
acompanyades de pàrquings públics.
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Propostes de millora a nivell de centre

� Millores relacionades amb el vianants
- Ser conscients dels resultats de l’estudi a l’hora d’escollir la ruta per anar
a l’escola i evitar passar pels carrers amb l’aire més contaminat (com el
Carrer Vila Cinca).
- Fer difusió del mapa de resultats a totes les famílies de l’escola.
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� Millores relacionades amb el transport públic
- Construir una estació de metro a la Gran Via (per poder
anar a l’hospital sense utilitzar el cotxe o l’autobús).
- Augmentar la flota d’autobusos híbrids o elèctrics.
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� Millores relacionades amb els vehicles
- Instal·lar un Bicing o Patinating per poder utilitzar patinets i bicicletes socialitzats en
diferents punts de la Gran Via.
- Construir un carril bici al llarg de tota la Gran Via i del carrer Vilarrúbies.
- Construir un pas elevat per a vianants per a què els cotxes no hagin de parar als
semàfors de Gran Via.
- Al carrer Vilarrúbies, posar semàfors que no durin tant o
treure’ls i posar més passos de vianants ressaltats. A la rotonda
del final d’aquest carrer, construir un pas subterrani amb 4
sortides pels cotxes per evitar que parin als 4 semàfors que hi ha.
- No deixar circular cotxes sense l’etiqueta verda de baixes
emissions.
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� Millores relacionades amb la vegetació i els espais

verds
- Augmentar la zona d’espais verds al voltant de la Gran Via (on hi
ha naus en desús).
- Posar tanques de vegetació de xiprers a les voreres dels carrers
amb més trànsit (com l’Avda. 11 de setembre, la Gran Via o el
carrer Vilarrúbies).

� Millores relacionades amb la seguretat dels

diversos col·lectius
- Construir una zona de «Petó i adéu» al carrer de l’escola o tallar-

lo a les hores d’entrada i sortida, quan el trànsit augmenta.  



Propostes de millora
Situació de l’escola
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#Analitzem la informació

#Comentem els resultats

#Debatim les propostes de millora

#Triem i ubiquem les que tenen més 

possibilitats



Millores proposades al nostre barri

COLOR VERD – millores relacionades amb els vianants.

• Voreres més amples perquè els vianants guanyin terreny als cotxes

COLOR BLAU – millores relacionades amb els vehicles motoritzats (bicicletes, patins, altres).

• Lloguer de bicicletes amb gratuïtat per la T16

• Pàrquing de bicicletes i patinets a l’escola

COLOR GROC – millores relacionades amb el transport públic.

• Augmentar la freqüència dels autobusos perquè la gent no agafi el cotxe per pujar al centre o venir al barri

COLOR LILA – millores relacionades amb la vegetació, espais verds,...

• Portar arbres a les escoles per plantar-los als llocs on hi ha menys vegetació

• Plantes amb flor per afavorir la pol·linització 

COLOR TARONJA – millores relacionades amb la seguretat dels diversos col·lectius.

• Trajectes segurs per anar en bici, patinet, patins.. (carril bici, camí segur per escoles)
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Mapa de millores
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• Voreres

• Lloguer bicicletes

• Pàrquing

• Freqüència

autobusos

• Arbres escoles

• Plantar flors

• Trajectes segurs


