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1. IRAKASLEENDAKO GIDA  

 
1.1 AURKEZPENA 

Kutsadura akustikoa da hirietan gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari den ingurumen-

arazoetako bat, eragiten dituen ingurumen- eta gizarte-ondorioak direla medio. Hiriko 

bizimoduetan gertatutako aldaketek soinu gogaikarriez beteriko giroa sortu dute askotan. 

Zarata horiek pertsonengan duten eragina kaltegarria da hala osasunerako nola elkarbizitzarako. 

Jarduera honek arazo horren gainean sentsibilizatu nahi du, eta hala eskolako esparruan nola 

etxean aplikagarri den hezkuntza-baliabide bat eskaini. 

Nahiz eta, Lehen Hezkuntzako curriculumarekin bat, kutsadura akustikoa berariaz lantzen den 

bigarren mailan, Natur Zientzien arloan, jarduera honek IKTak eta kartografia erabiltzea dakar, 

eta hortaz, gomendagarriagoa da laugarren, bosgarren eta seigarren mailetarako. 

 

1.2 EDUKI TEORIKOAK 

Kutsadura akustikoa 

Kutsadura akustikoa edo soinuaren kutsadura esaten zaio eremu jakin bateko ingurunearen 

baldintza normalak asaldatzen dituen gehiegizko soinuari. Nahiz eta beste kutsadura moten 

aldean zarata ez den ez pilatzen ez denboran mantentzen, pertsonen bizi-kalitatean kalteak 

eragin ditzake. 

“Kutsadura akustikoa” terminoak erreferentzia egiten dio giza jarduerek eragindako zaratari 

(zarata ulertuta gehiegizko soinu gogaikarri gisa), zeinak ondorio kaltegarrik baititu izaki 

bizidunen entzumenaren, gorputzaren eta adimenaren osasunean. 

Zarata 

Zarata entzumen-sentsazio desatsegina da. Ingurumenaren arloan, definizioak barne hartzen du 

entzumenerako gogaikarria den oro, edo, zehazkiago, entzun nahi ez dugun soinu oro. Ikuspuntu 

horrekin bat, musikarik atseginena zaratatzat jo dezake une horretan musika hori entzun nahi 

ez duenak. 

Dezibela (dB) eta sonometroa 

Dezibela (dB) soinuaren intentsitatea edo “bolumena” kuantifikatzeko erabiltzen den unitatea 

da. Sonometroa magnitude hori neurtzeko bidea ematen digun gailua da. 

Kutsadura akustikoaren eta zarataren arteko desberdintasuna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminación
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


 

4 

 

Kutsadura akustikoa halakotzat jotzen da parametro objektibo batzuetatik aurrera. Esan 

genezake kutsadura akustikoa dagoela hots-intentsitate (bolumen) atari jakin batzuetatik 

aurrera, eta atari horiek Osasuneko Mundu Erakundeak (OME) edo Estatuko araudiek ezartzen 

dituzte, besteak beste. Zarata, ordea, subjektiboa da, eta, hortaz, pertsona bakoitzaren 

araberakoa. Zaratak ez ditu beti entzumen-arazoak eragiten, baina nahasmendu fisiologikoak 

eta psikologikoak sor ditzake (bihotzaren erritmoaren asaldura, estresa, etab.), haren 

intentsitatea gorabehera. 

Kutsadura akustikoari dagokionez, badira eremu bereziki sentikorrak (ikastetxeak, ospitaleak, 

liburutegiak, etab.) eta bertan berariazko atari akustikoak ezarri ohi dira.  

TAULA: Kalitate akustikorako muga-balioak, eremuaren erabileraren arabera eta eguneko tarte 

ezberdinetarako –goiza (Ld), arratsaldea (Le) eta gaua (Ln), Zaratari buruzko Legearen 

erregelamenduarekin bat. 

Kutsadura akustikoaren kausak 

Kutsadura akustikoaren kausak giza jarduerak dira, adibidez zirkulazioa, obrak, industria, etab. 

Baina elkarbizitza esparruan ere kutsadura akustikoa egoten da etxebizitzetan, ikastetxeetan, 

kalean, gaueko aisia-eremuetan eta abarretan.  

Kutsadura akustikoaren ondorioak 
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Nazioarteko erakundeek ohartarazi dute entzumen-gaitasuna murrizteko arriskua dagoela, baita 

nahasmendu psikologiko eta fisiologikoak pairatzekoa (estresa, bihotz-erritmoaren asaldura, 

buruko mina, etab.) 

Beste izaki bizidunengan ere gertatzen dira asaldurak. Esate baterako, zarata gehiago dagoenez, 

hiriko hegazti batzuek denbora gehiago ematen dute kantuan, eta horrek gorabeherak dakarzkie 

beste funtsezko jardueretan, elikaduran kasu, eta denbora gutxiago ematen dute horretan, 

jakina. 

Inguru osasungarriak eta ez-osasungarriak dezibeletan 

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) txosten baten arabera 70 dB da gehienezko muga 

desiragarria. Espainiaren kasuan, 55 dezibeletan ezarri da konfort akustikoa.. Maila horretatik 

gora soinua kaltegarria da hala atseden hartzeko nola komunikatzeko. 

Denbora luzean eta etengabe kutsadura akustikoaren eraginpean egoteak (>70 dB) 

entzumenaren galera larria (batez ere frekuentzia altuenetan) eragin dezake urte gutxian. 

Entzumen-galera hori barne-belarrian dauden zelula ziliodunak apurtzen direlako gertatzen da. 

70 dB-tik beherako soinuetan zelula ziliodunak ez dira hondatzen; edonola ere, konfort 

akustikoaren atari gisa ezarri diren 55 dB-tik gorako egoeretan beste zenbait arazo psikologiko 

edo fisiologiko agertzen dira. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confort_acústico
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1.3 IRAKASLEARENDAKO JARDUERA-FITXA 

 

Zarata-mapak 

Gaitasunak: 

- Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunak. 

- Oinarrizko gaitasunak zientzian eta teknologian. 

- Gaitasun digitala. 

Helburuak: 

● Iruñeko kutsadura-akustikoaren iturriak aurkitzea. 

● Zarata-mapak (eta beste gaikako kartografia batzuk) “irakurtzen” eta erabiltzen ikastea. 

● Datuak eta haien adierazpenak jarrera zientifiko eta kritikoz lantzea. 

● IKTn bidez eskuragarri dauden baliabideak ezagutu eta erabiltzea. 

Iraupena: 

Ordu bat.  

Garapena: 

1. Jarduera honetarako udal-bisorea erabiliko da: https://bit.ly/3aJfWQy (Chrome edo 

Firefox bitartez).  

Iruñerria ageri zaigu, zarata-maparen geruza gainjarrita (zehazki Lden adierazlearena): 

 
  

https://bit.ly/3aJfWQy
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- Goian, erdialdean, xehetasun handiagoz erakutsiko zaizkigun kaleen eta plazen 

Bilatzaile bat dago. Beste fitxa batean Google Maps zabaldu dezakezu, helbideak 

bilatzeko (adibidez, zure ikastetxearena). 

- Goian, eskuinaldean, Tresna-barra bat dago, eta bertatik kargatutako geruzak 

etab. dituzu eskuragarri. 

- Behean, ezkerraldean, Legenda dago (ikasleek ez lukete hori amaierara arte 

ikusi behar). 

- Goian, ezkerraldean, “Hasierako luzapenera joan” botoia dago, erabilgarri 

izanen zaiguna galduz gero hasierako bistara itzultzeko. 

2. Tresnak klikatuta, eta gero “Kargatutako geruzak” aukeraren gainean, gardenagoa 

eginen dugu ingurumen-zarataren geruza, eta hobeki ikusten ahalko dugu hondoko mapa, non 

kaleak, eraikinak eta abar ageri zaizkigun (alde batera edo bestera mugitu behar da gezi gorriaz 

adierazitako aginte hori). 

 
3. Mapan barna nabigatzeko: 

-  Zooma: handitu edo txikitu saguaren gurpila (scroll) edo goi-ezkerraldeko + eta 

–  botoiak erabilita. 

- Mugitzeko: klikatu eta arrastatu. 

- Okertu eta mapa gainean klikatzen baduzu (arrastatu gabe): koadro bat irekiko 

zaizu, bada hor klikatu “zabor-ontzia”. 
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-  
4. Dagoeneko mapan nabigatu dezakezu: bilatu hiriko zenbait eremu –egon ohi zaren, bizi 

zaren, lan egiten duzun tokiak, adibidez– eta erreparatu eremu bakoitzeko koloreei. 

5. Ikasle bakoitzak zenbait galdera erantzun beharko ditu (ikus, jarraian, ikasleendako 

fitxa): 

- Kutsadura akustikoaz ari bagara: 

▪ Zer adierazten du mapa honek? 
▪ Zer esanahi dute ageri diren kolore ezberdinek? 
▪ Egin dezakezue mapako koloreen “legenda” bat?  

Mapa bateko “legendak” mapa horretako ikur edo koloreen esanahia 
azaltzen du. 

- Ba al dago loturarik hiriko elementuren baten eta mapako koloreen artean? 
Hiriko zer elementuri lotzen zaizkie kolore ezberdinak? 

Errepide, etorbide eta halakoei, kolore ilunak (errepideko zirkulazioari, 
azken batean); bizitegi-eremu, parke eta abarrei, horia eta zuria. 
Garrantzitsua da ikustea ea ikasleren bat ohartzen den zuria ere kolore 
bat dela, eta hura mapan erabiltzeak baldintza akustiko jakin bat islatzen 
duela. 

- Hortaz, zer jarduerak sortzen du kutsadura akustiko gehien, mapa hauen 
arabera? 

Errepideek, etorbideek eta antzekoek, hots, errepideko zirkulazioak. 

- Bururatzen al zaizue mapan islatuta ez dagoen beste jarduera zaratatsurik? 
Zein? 

Obrak, aisia-jarduerak –tabernak eta gaueko aisia–, su artifizialak, atari 
zabaleko kontzertuak, eskola osteko irteerak, ... 

- Beraz, kutsadura akustikoa sortzen duten zer jarduera daude islatuta mapa 
hauetan, eta zeintzuk ez dira behar bezala islatzen? Zein da batzuen eta besteen 
arteko aldea? 
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Denborazkotasuna: mapetan ez dira islatzen aldian aldiko jarduera 
zaratatsuak. Etengabeko jarduerak edo maiz gertatzen direnak ongi 
islaturik daude mapa honetan, esaterako, errepideko zirkulazioa. 

- Nola eginen zenukete zuen ikastetxeko zarata-mapa bat? Nola neurtuko 
zenukete zarata, zenbat denboraz dagoen eta zer eremutan? Nola adieraziko 
zenukete hori plano batean? 

Hemen helburua da ikasleek METODOLOGIA bat pentsatzea, eta horrek 
dituen mugak egiaztatzea.  
Kutsadura akustikorako erabilitako kartografian “Lden” adierazlea 
baliatu da: “d” day-ri dagokio (egunez), “e” evening-i (iluntzean) eta “n” 
night-i (gauez). Hau da, hiri-eremu bakoitzeko zarata islatzen da, bai, 
baina zarata urteko egun edo orduetan banatzen da nolabait, eta 

ondorioz, aldian aldiko jarduera zaratatsuei garrantzia kentzen zaie, 

“disolbatzen” baitira.  
Gainera, zarata horietan ez bada inolako bereizketarik egiten orduen 
arabera, ez da kontuan hartzen zaratak egunez edo gauez izaten diren, 
eta hortaz, ez da baloratzen zer nolako eragina duen beste faktore 
batzuetan, loaldian, adibidez.  
Laburbilduz, datuak edo datu-adierazpenak ikusten ditugunean, horiek 
edozein direlarik ere, beharrezkoa da haien jatorria ezagutzea, datu 
horiek nola bildu, tratatu eta adierazi diren jakitea, datuok dituzten 
mugen berri izateko eta, hortaz, okerreko interpretaziorik ez egiteko. 

Materialak 
- Ikaslearendako fitxa (jarraian erantsita) 
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2. IKASLEARENDAKO FITXA  
 

1. Erantzun koadro bakoitzean egindako galderak. 

Zein da soinuaren eta zarataren arteko aldea? 

 

 

Zer iradokitzen dizu “kutsadura akustikoa” terminoak? 

 

 

 

2. Ireki esteka hau: https://bit.ly/3aJfWQy. (Chrome edo Firefox bitartez). 

Ikusten duzun hori Iruñerria da, baina zenbait kolore ditu “gainean”.  

 

Kutsadura akustikoaz ari bagara: 

▪ Zer adierazten du mapa honek? 
Zer esanahi dute ageri diren kolore ezberdinek? 
 
 
 
 

▪ Egin dezakezu mapako koloreen “legenda” bat?  
Mapa bateko legendak bertako ikur edo koloreen esanahia azaltzen du. Azaldu, 
labur eta zure hitzez, kolore bakoitzaren esanahia. 
 

 

 

 
  

https://bit.ly/3aJfWQy
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3. Ondoko irudian mapa aprobetxatzeko erabilgarri izanen zaizkizun botoi batzuk ageri 

dira. 

 
- Xehetasun handiagoz erakutsiko zaizkigun kaleen eta plazen Bilatzailea. Beste 

fitxa batean Google Maps zabaldu dezakezu, helbideak bilatzeko (adibidez, zure 

ikastetxearena). 

- Tresnak delakotik kargatutako geruzak eta abar dituzu eskuragarri. 

- “Hasierako luzapenera joan” botoia erabilgarri izanen zaigu galduz gero 

hasierako bistara itzultzeko. 

 
4. Tresnak klikatuta, eta gero “Kargatutako geruzak” aukeraren gainean, gardenagoa 

eginen dugu ingurumen-zarataren geruza, eta hobeki ikusten ahalko dugu hondoko 

mapa, non kaleak, eraikinak eta abar ageri zaizkigun (alde batera edo bestera mugitu 

behar da gezi gorriaz adierazitako aginte hori). 
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5. Mapan barna nabigatzeko: 

-  Zooma: handitu edo txikitu saguaren gurpila (scroll) edo goi-ezkerraldeko + eta 

–  botoiak erabilita. 

- Mugitzeko: klikatu eta arrastatu. 

- Okertu eta mapa gainean klikatzen baduzu (arrastatu gabe): koadro bat irekiko 

zaizu, bada hor klikatu “zabor-ontzia”. 

-  
6. Dagoeneko mapan nabigatu dezakezu: bilatu hiriko zenbait eremu –egon ohi zaren, bizi 

zaren, lan egiten duzun tokiak , adibidez– eta erreparatu eremu bakoitzeko koloreei. 

 

Ba al dago loturarik hiriko elementuren baten eta mapako koloreen artean? Hiriko zer 
elementuri lotzen zaizkie kolore ezberdinak? 

 

 

Hortaz, zure ustez, zer jarduerak sortzen du kutsadura akustiko gehien, mapa hauen arabera? 

 

 

Bururatzen al zaizue mapan islatuta ez dagoen beste jarduera zaratatsurik? Zein? 

 

 

Beraz, kutsadura akustikoa sortzen duten zer jarduera daude islatuta mapa hauetan, eta 
zeintzuk ez dira behar bezala islatzen? Zein da batzuen eta besteen arteko aldea? 
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Nola eginen zenukete zuen ikastetxeko zarata-mapa bat? Nola neurtuko zenukete zarata, 
zenbat denboraz dagoen eta zer eremutan? Nola adieraziko zenukete hori plano batean? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

 

3. Bibliografia 

- Zaratarik gabe bizitzeko hezi programa (Madrilgo Komunitatea): 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materiales-educativos/educar-

vivir-sinruido.aspx 

- Jarduerak, jolasak eta gidak (Kataluniako Generalitatea):  

http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_p

er_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/contaminacio-acustica/recursos-educatius/  

- Unitate didaktikoa (Gaztela eta Leongo Junta):  

http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/contaminacion-acustica-ruido-

salud.ficheros/521609-UD_CCNN-

EA_EP_5%C2%BA_La%20contaminaci%C3%B3n%20ac%C3%BAstica,el%20ruido%20y%20la%20

salud.pdf 

- Ikasleak zarataren aurrean (Granadako Udala): 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST147ZI116106&id=116106 

- Isiltasunaren patruila (Amaia Padilla, hezkuntzarako berariazko laguntza-premiak 

dituztenendako irakasle-laguntzailea Kanarietan): 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sa/2016/05/11/la-patrulla-del-

silencio/ 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materiales-educativos/educar-vivir-sinruido.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materiales-educativos/educar-vivir-sinruido.aspx
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/contaminacio-acustica/recursos-educatius/
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/contaminacio-acustica/recursos-educatius/
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/contaminacion-acustica-ruido-salud.ficheros/521609-UD_CCNN-EA_EP_5º_La%20contaminación%20acústica,el%20ruido%20y%20la%20salud.pdf
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/contaminacion-acustica-ruido-salud.ficheros/521609-UD_CCNN-EA_EP_5º_La%20contaminación%20acústica,el%20ruido%20y%20la%20salud.pdf
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/contaminacion-acustica-ruido-salud.ficheros/521609-UD_CCNN-EA_EP_5º_La%20contaminación%20acústica,el%20ruido%20y%20la%20salud.pdf
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/contaminacion-acustica-ruido-salud.ficheros/521609-UD_CCNN-EA_EP_5º_La%20contaminación%20acústica,el%20ruido%20y%20la%20salud.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST147ZI116106&id=116106
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sa/2016/05/11/la-patrulla-del-silencio/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sa/2016/05/11/la-patrulla-del-silencio/

