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25 d'abril, Dia internacional de
sensibilització sobre el soroll
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25 d’abril de 2012, Dia internacional de sensibilització sobre el #soroll trobareu #recursos #educatius.....
http://t.co/ETF3ua3g

25-Apr-12 17:42 | martaclar

RT @bicivici: Dia internacional de la sensibilització sobre el #soroll. Feu servir la bici i deixeu el cotxe!
#contaminacio acústica #bicicat #bicibcn

25-Apr-12 17:03 | marumic

Acabem tallers de #soroll fent un mural amb conclusions: què podem fer per reduir el soroll? els alumnes ja ho
saben. I tu, què hi pots fer?

25-Apr-12 14:02 | mediambientcat

MT @bicivici Dia internacional de la sensibilització sobre el #soroll. deixeu el cotxe< i sobretot el timbre!
#bicibcn

25-Apr-12 13:33 | gagis86

Després de mesurar el #soroll per l'escola i els seus voltants prenem consciència de què són 50, 60, 70 o 80
decibels

25-Apr-12 13:25 | mediambientcat

Tornen a començar els tallers de #so i #soroll a les escoles

25-Apr-12 13:10 | mediambientcat

RT @bicivici: Dia internacional de la sensibilització sobre el #soroll. Feu servir la bici i deixeu el cotxe!
#contaminacio acústica #bicicat #bicibcn

25-Apr-12 13:09 | PoliciaAmposta

RT @bicivici: Dia internacional de la sensibilització sobre el #soroll. Feu servir la bici i deixeu el cotxe!
#contaminacio acústica #bicicat #bicibcn

25-Apr-12 13:06 | esberginia

RT @bicivici: Dia internacional de la sensibilització sobre el #soroll. Feu servir la bici i deixeu el cotxe!
#contaminacio acústica #bicicat #bicibcn

25-Apr-12 13:02 | perejp

Dia internacional de la sensibilització sobre el #soroll. Feu servir la bici i deixeu el cotxe!
#contaminacio acústica #bicicat #bicibcn

25-Apr-12 13:01 | bicivici

"Eye on Earth" permet fer una valoració de l'aire, el #soroll o l'aigua de la vostra àrea: http://t.co/SCw8Zrxr

25-Apr-12 12:37 | MediAmbientUdG

RT @mediambientcat: Ja estem reconeixent #so i #soroll amb les escoles Josep Fusté de l'Alforja i Cingle Roig
de Vilaplana. http://t.co/1R0vOnoJ

25-Apr-12 11:25 | laiamv

Els teletacs els van repartir ahir o què passa? #soroll

25-Apr-12 11:04 | jbigorra

Els tallers parem per dinar i agafar forces per seguir treballant el #soroll per la tarda

25-Apr-12 11:01 | mediambientcat

I també mesurem el #soroll al pati de l'Alforja http://t.co/QhdqPCCc

25-Apr-12 10:46 | mediambientcat

Mesurem el #soroll als carrers de Torres de Segre. No sembla tan difícil, oi? http://t.co/FHIawo0I

25-Apr-12 10:45 | mediambientcat

Hem mesurat el #soroll que fem jugant al patí: gairebé 90 decibels, dB(A) http://t.co/8Cn4P4VX

25-Apr-12 10:39 | mediambientcat

avui 25 abril 2012, dia internacional sensibilització contra #soroll -- a #bcn volem #silenci

25-Apr-12 10:19 | esberginia

Anem amb els nens a mesurar el #soroll que hi ha al voltant de l'escola.Hi ha entitats acreditades per mesurar
soroll?http://t.co/gr0WbMM6

25-Apr-12 09:49 | mediambientcat

A l'escola Montserrat Solà de Mataró han vingut de l'InfoK a gravar el taller de #soroll. Avui el podeu veure al
canal super3 a les 19.30h

25-Apr-12 09:43 | mediambientcat



Els tallers fem un descans i anem al pati ... ara sí que farem #soroll

25-Apr-12 09:03 | mediambientcat

Si aplaudim ben fort el sonòmetre mesura un #soroll de més de 90 decibels, dB(A) http://t.co/NFELfUu9

25-Apr-12 08:45 | mediambientcat

RT @MediAmbientUdG: Dia internacional del #soroll: Coastal whale communication. http://t.co/k5kxz5vF

25-Apr-12 08:45 | UdGmar

Dia internacional del #soroll: Coastal whale communication. http://t.co/k5kxz5vF

25-Apr-12 08:39 | MediAmbientUdG

Com mesura el #soroll un sonòmetre? Els alumnes que fan el taller ja ho saben. I tu?http://t.co/dIRXScSH

25-Apr-12 08:38 | mediambientcat

RT @MediAmbientUdG: El #soroll urbà canvia el cant dels ocells: http://t.co/dJ7k1orF

25-Apr-12 08:36 | edusost

El #soroll urbà canvia el cant dels ocells: http://t.co/dJ7k1orF

25-Apr-12 08:20 | MediAmbientUdG

L'aparell que utilitzem per mesurar #soroll és el Sonolitre, el Sonògram o el Sonòmetre? No hi ha hagut sort amb
la resposta: El Sonòmetre

25-Apr-12 08:18 | mediambientcat

Una coral cantant, produeix un #soroll? Cap nen ho identifica amb un #soroll? N'estem segurs?

25-Apr-12 08:08 | mediambientcat

El plor d'un nen petit és #soroll? Unanimitat a la resposta dels alumnes ... però segur que ho és sempre?

25-Apr-12 07:56 | mediambientcat

Un Fórmula 1 és un #soroll? Divisió d'opinions a l'escola Ítaca. Un NO rotund per alguns i un SÍ absolut per
d'altres. I per vosaltres?

25-Apr-12 07:54 | mediambientcat

Hem començat el taller de #so i #soroll a l'escola Ítaca de Manresa. http://t.co/8Mhq0Z9H

25-Apr-12 07:48 | mediambientcat

RT @mediambientcat: Avui Dia int'l de sensibilització sobre el #soroll #ContAcústica i #EduAmb han preparat
tallers i recursos educatius http://t.co/eRzvXZ24

25-Apr-12 07:37 | infoThigis

També ha començat el Taller del #so i el #soroll a les escoles Carrasumada de Torres de Segre, i Mare de Déu
del Mont de Girona

25-Apr-12 07:36 | mediambientcat

Ja hem començat el Taller del #so i i
el #soroll a l'escola Montserrat Solà de Mataró

25-Apr-12 07:34 | mediambientcat

Avui estem fent tallers amb 6 escoles amb motiu del dia internacional de senbilització sobre el #soroll

25-Apr-12 07:30 | mediambientcat

“Combatre el soroll”. Interessant el @quequicomTV d'avui a les 22,15 hores al canal 33 sobre #soroll
http://t.co/6fG5kya3

25-Apr-12 07:29 | PoliciaAmposta

Aquest 2012 el 23% de denúncies per OOMM fetes per @PoliciaAmposta són de molèsties per #soroll

25-Apr-12 07:24 | PoliciaAmposta

Durant aquest 2012, @PoliciaAmposta ja portem 249 requeriments de queixes per molèsties, el 40% motivades
pel #soroll

25-Apr-12 07:23 | PoliciaAmposta

RT @mediambientcat: Avui Dia int'l de sensibilització sobre el #soroll #ContAcústica i #EduAmb han preparat
tallers i recursos educatius http://t.co/eRzvXZ24

25-Apr-12 07:12 | juanjobutron



RT @laiamv: @territoricat Dia internacional de sensibilització sobre el soroll. Avui tallers de so #so #soroll

25-Apr-12 07:08 | territoricat

RT @mediambientcat: Avui Dia int'l de sensibilització sobre el #soroll #ContAcústica i #EduAmb han preparat
tallers i recursos educatius http://t.co/eRzvXZ24

25-Apr-12 07:06 | ebame

Avui Dia int'l de sensibilització sobre el #soroll #ContAcústica i #EduAmb han preparat tallers i recursos
educatius http://t.co/eRzvXZ24

25-Apr-12 07:01 | mediambientcat

@territoricat Dia internacional de sensibilització sobre el soroll. Avui tallers de so #so #soroll

25-Apr-12 05:36 | laiamv

#frac1 Estic tip de crítiques a Pep.Avui 3 defenses,3 gols.Després a fer molt #soroll,demà no se'n pot fer,dia
mundial contra soroll

24-Apr-12 17:59 | Carlespinone

És hora de fer #soroll amb els perkutes!! :)

24-Apr-12 17:57 | LluisSubirana4

25 d'abril, dia internacional de sensibilització sobre el #soroll. Recull de recursos educatius http://t.co/5NCewcXm
#sostenibilitat

24-Apr-12 16:04 | infoThigis

Preguntes freqüents sobre problemes relacionats amb la contaminació acústica http://t.co/ZqbRxhzV #soroll

24-Apr-12 16:00 | mediambientcat

RT @territoricat Demà és Dia int'l d sensibilització sobre el #soroll S'han preparat tallers i recursos educatius
http://t.co/aHwVTPm1 #so

24-Apr-12 14:34 | mediambientcat

Per una bona convivència evitem fer #soroll. Demà 25/04/2012 dia internacional de sensibilització sobre el soroll.
http://t.co/5ARFVavV

24-Apr-12 13:39 | PoliciaAmposta

demà 25 abril 2012, dia internacional sensibilització contra #soroll -- a #bcn volem #silenci

24-Apr-12 13:28 | esberginia

Demà és el Dia internacional d sensibilització sobre el soroll. S'han preparat tallers i recursos educatius
http://t.co/0uzqVSLf #so #soroll

24-Apr-12 11:44 | territoricat

Cinc escoles de primària participen en tallers de so organitzats per Territori i Sostenibilitat Nota Premsa
http://t.co/atIptU5U #soroll

24-Apr-12 10:47 | mediambientcat

@toniclapes : demà és el dia internacional de senbilització sobre el #soroll. Fareu res especial?
http://t.co/trYwBZVv

24-Apr-12 09:11 | Carlespinone

@maticatradio : demà és el dia internacional de senbilització sobre el #soroll. Fareu res especial?
http://t.co/trYwBZVv

24-Apr-12 09:10 | Carlespinone

@CarlesCapde : demà és el dia internacional de senbilització sobre el #soroll. Fareu res especial?
http://t.co/trYwBZVv

24-Apr-12 09:09 | Carlespinone

@elmonarac1 : demà és el dia internacional de senbilització sobre el #soroll. Fareu res especial?
http://t.co/trYwBZVv

24-Apr-12 09:08 | Carlespinone

25 d’abril, Dia internacional de sensibilització sobre el #soroll http://t.co/YhfnC1OA

24-Apr-12 08:46 | mediambientcat


