
 

 

 
 

 
 
 
CIÈNCIA CIUTADANA – ODOURCOLLECT 
Construint mapes per una millor gestió de la contaminació per 
olors 
 

El projecte OdourCollect i l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona s’uneixen per fer 
arribar la Ciència Ciutadana als centres educatius de la ciutat, en el marc del Programa 
Ciència Ciutadana a les Escoles. Amb aquest Programa, coordinat per l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB), l’alumnat s’introduirà en el món de les olors: què són, 
com les identifiquem i com es poden mesurar. Tindrà l'oportunitat de posar en pràctica 
el sentit de l’olfacte per adonar-se de la seva subjectivitat i de la dificultat de mesurar 
olors. Posteriorment, descobrirà la problemàtica de la contaminació per olors, segona 
causa de queixa mediambiental, després del soroll.  
 
Mitjançant l’ús de la nova app de Ciència Ciutadana OdourCollect, dissenyada per 
millorar la gestió dels problemes olfactius, l’alumnat recollirà dades en temps real, tenint 
en compte les seves molèsties a causa de les olors. Finalment, cocrearan solucions 
alternatives conjuntament amb els/les experts/es. 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT: Centres 
públics de les zones del lloc 
d’experimentació. 

 
ETAPA: Primària (cicle superior), 
ESO, Batxillerat i FP / Un grup 
classe 

 
CALENDARI: 2n i 3r trimestre 

 
LLOC D’EXPERIMENTACIÓ:  
Besòs Maresme, Verneda i La Pau, 
Bon Pastor i Baró de Viver, Trinitat 
Vella i  Raval Sud 

 

 
CONTEXT 
Què és una olor? Existeix la contaminació per olors? Arran de la poca rellevància donada a la 
percepció real de la molèstia per olors per la ciutadania, neix OdourCollect. Té com a objectiu 
cercar solucions alternatives a les tradicionals en la gestió de les olors. L’app es desenvolupa 
en els seus inicis gràcies al suport del projecte europeu MyGeoss, a través de la Fundació 
Ibercivis. Posteriorment, el projecte creix exponencialment i neix D-NOSES, un projecte 
europeu H2020 que a través de l’ús de l’App OdourCollect i estratègies de ciència ciutadana i 
cocreació, pretén situar la contaminació per olors a les agendes públiques a escala global. A 

https://odourcollect.eu/
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/oficina-de-ciencia-ciutadana
https://odourcollect.eu/
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/activities/mygeoss-applications-your-environment/57752
http://www.ibercivis.es/
http://www.ibercivis.es/
http://dnoses.eu/
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través d’aquest projecte es crea la segona versió de l’app, odourcollect.eu, que es pot fer servir 
des de la web, o a través del teu dispositiu mòbil. 

Promoguda per l’ICUB, l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona neix amb l’objectiu de 
promoure una nova manera de fer recerca, induïda per l'esclat de la tecnologia i les xarxes 
socials. La facilitat per comunicar-se, mitjançant dispositius o telemàticament, ha dut la 
comunitat científica i la ciutadania a generar i compartir resultats i inquietuds. 

 

OBJECTIUS 

● Descobrir diferents aspectes relacionats amb el sentit de l’olfacte. 

● Recollir observacions d’olor a través de l’app OdourCollect o altres mètodes de recollida 

de dades. 

● Analitzar les dades per contribuir a les millores del problema. 

● Prendre consciència de la problemàtica de la contaminació per olors i les possibles 

millores en la seva gestió a la nostra ciutat, així com corresponsabilitzar-se de la gestió 

dels residus generats. 

● Participar en un projecte que millora el seu entorn. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 

Centres Públics de Primària (cicle superior), ESO, Batxillerat i FP. Un grup classe. 

 

DURADA 
 
2n i 3r trimestre. El mínim per participar és un trimestre, tot i que animem als participants a fer-
ho durant tot el curs per tal de recollir observacions d’olor en diferents moments de l’any. 
 

DESCRIPCIÓ 

 

L’alumnat s’endinsarà en el funcionament del sentit de l’olfacte, comprendrà què és una olor, 
com distingir-les i classificar-les i descobrirà l’olor com a problema de contaminació ambiental. 
Compararà les diferents tècniques de gestió de les olors que s’han fet servir de manera 
tradicional, enfront del projecte innovador OdourCollect i l’ús de la ciència ciutadana per 
construir mapes d’olor col·laboratius.  

 

Mapejarà olors a través de l’app o altres mitjans, participant en la recollida de dades i la seva 
posterior anàlisi, contribuint així en l’anàlisi i millora del problema. Finalment l’alumnat també 
contribuirà a augmentar la consciència sobre la contaminació per olors al seu entorn. 

El treball amb l’alumnat s’organitzarà de la següent forma: 

 

● Primera sessió (2-3 hores):  

1. El funcionament del sentit de l’olfacte, què és una olor i les seves 
característiques. 

2. La contaminació per olors: què és, com es pot mesurar? 

https://odourcollect.eu/
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3. OdourCollect: Cap a una millora de la gestió de la contaminació per olors a 
través de la ciència ciutadana. 

● Sessions a realitzar autònomament amb l’escola (possibilitat de realitzar alguna 
sortida conjuntament amb les científiques del projecte):  

4. Recollida de dades a través de la realització d’observacions d’olors per contribuir 
a la construcció de mapes d’olor col·laboratius (passejada sensorial). 

5. Accions comunitàries al barri per augmentar la consciència de la contaminació 
per olors i la corresponsabilitat en la gestió de residus (conscienciació i 
apoderament).  

● Segona sessió (2-3 hores): 

6. Què podem fer des de les escoles per contribuir a la millora de la gestió de la 
contaminació per olors al barri? 

7. Participació en l’anàlisi de les dades per la millora del problema (taller de 
cocreació i codisseny de millores a la contaminació d’olors al barri). 

8. Feedback del procés i properes passes. 

 

El temari s’adaptarà a les diferents edats i cursos. El calendari de seguiment del procés es 
consensuarà amb el professorat. Les científiques responsables realitzaran un mínim de dues 
sessions amb l’alumnat, a més de la interacció que tingui lloc a través de correu electrònic, en 
cas necessari.  

 

Per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius del programa de Ciència Ciutadana a les Escoles, 
es realitzarà una avaluació prèvia i posterior a la seva realització. Aquesta avaluació es 
realitzarà conjuntament, de forma coordinada, entre l’Oficina de Ciència Ciutadana de 
Barcelona i l’equip investigador del projecte i avaluarà qüestions com ara, els coneixements 
adquirits per l’alumnat o la implicació del centre en el programa.  

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 

En horari no lectiu es realitzarà una introducció sobre Ciència Ciutadana orientada als docents 
(2 h).  

Les científiques del projecte OdourCollect realitzaran una sessió inicial amb l’alumnat on es 
realitzaran els punts 1-3 de la proposta (2-3 hores), posteriorment es realitzarà el treball de 
camp indicat en els punts 4-6 i, finalment, una altra sessió tractant els punts 7-9 (2-3 hores). En 
total, la formació tindrà una durada òptima de 10-12 hores. Les escoles hauran de treballar 
autònomament en el projecte un mínim de 6 h. 

El professorat també podrà comptar amb la següent Unitat Didàctica realitzada a través d’un 
projecte de suport a OdourCollect finançat a través de la FECYT. 

Aquesta formació certificarà 15 hores al professorat que hi participi. 

 

  

https://ibercivis.es/wp-content/uploads/2019/06/UNIDAD_DIDACTICA_ODOURCOLLECT.pdf
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QUÈ SE N’ESPERA 
 

S’espera que el Programa aporti al centre: 

 

● Una acreditació de participació en el Programa lliurada per l’Oficina de Ciència 
Ciutadana. Es lliurarà una acreditació per centre. 

● Formació a docents i alumnat per transmetre'ls com realitzar el mostreig i posterior anàlisi 
de les mostres.  

● El material necessari (plantilles, protocols, i informació general) per poder realitzar el 
projecte. 

● Un retorn als participants sobre els resultats científics obtinguts gràcies a la seva 
col·laboració. 

 

S’espera que el centre aporti al Programa: 

 

● Col·laboració en la coordinació de les diferents fases del projecte, junt amb els 
responsables científics, garantint el seu assoliment en els terminis acordats. 

● Un seguiment rigorós del protocol científic, registrant les dades obtingudes a la 
plataforma corresponent, segons els criteris de qualitat detallats per l’equip científic. 

● La voluntat de conèixer noves metodologies de recerca, essent capaç d’integrar-les tenint 
en compte la realitat del centre i la tipologia de l’alumnat. 

● Difusió del treball realitzat i els resultats aconseguits. Aquesta difusió pot ser interna, 
mitjançant activitats realitzades al centre o materials físics, com ara un pòster; o externa, 
mitjançant publicacions al web o xarxes socials (tenint cura de mencionar, o etiquetar, 
sempre l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i el projecte de Ciència Ciutadana). 

● La creació d’una cadena divulgativa, fent arribar l’app a persones de l’entorn de l’alumnat. 

● El compromís de continuar el projecte de recerca durant els cursos vinents, més enllà de 
la participació en el Programa, sempre que el projecte de Ciència Ciutadana estigui 
dissenyat poder treballar de forma autònoma. Mitjançant la transferència dels 
coneixements adquirits per part del professorat (i alumnat), el centre escolar continuarà 
participant en el projecte de recerca, donant continuïtat a les mesures iniciades sota la 
supervisió de l’equip investigador. En cas que fos necessari, el centre podria comptar 
amb un assessorament puntual per part de l’equip del projecte de Ciència Ciutadana, 
però sempre fora del Programa. 

 

CONTACTE 
 

Susana Navarro (Consorci d’Educació): snavarro.ceb@gencat.cat 

Rosa Arias (OdourCollect): rarias@bifi.es 

Nora Salas Seoane (OdourCollect): nsalas@bifi.es 

 

 

mailto:snavarro.ceb@gencat.cat
mailto:rarias@bifi.es
mailto:nsalas@bifi.es
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