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INTRODUCCIÓ
A finals de l'any 2019 va sorgir, a la ciutat de Wuhan (Xina), un virus amb un alt poder de
contagi: la COVID-19. La malaltia no va trigar a estendre’s arreu del món, i a principis del
2020 diversos països van confinar la població amb l’objectiu de frenar els contagis i
trencar les cadenes de transmissió. Actualment, s’està investigant l'origen d’aquest virus,
per tal d’evitar altres possibles pandèmies. A més a més d’abocar esforços en la cerca
d’antivírics i vacunes que controlin la malaltia, també s’ha conduït la investigació en
comprendre i frenar la seva capacitat de contagi. Aquest projecte pretén ser una modesta
aportació en aquesta línia.
El projecte d’investigació sobre els contagis de COVID-19 i la relació amb la ventilació va
originar-se gràcies al professor José-Luis Jimenez, de la Universitat de Colorado als
Estats Units. El professorat de l’Institut Caterina Albert van trobar aquesta idea de projecte
molt interessant per a aplicar al nostre centre. Es van dur a terme tots els procediments
perquè això fos possible i ens hem posat en marxa.
Per a poder començar a treballar, el professor J-L. Jimenez ens va enviar un aparell
conegut com a Aranet4. Aquest artefacte s’utilitza principalment per a mesurar la quantitat
de CO2 a l’aire en partícules per milió (ppm), però també porta un registre de la
temperatura i el nivell d’humitat de l’entorn. Totes aquestes dades són importants per al
desenvolupament del nostre treball. En aquest dossier hem recollit tota la informació i les
conclusions que hem obtingut a partir de les dades que hem recopilat a l’Institut Caterina
Albert.

EL NOSTRE OBJECTIU
L’objectiu que sostenim en aquest projecte consisteix en, mitjançant la mesura de
partícules per milió (ppm) del diòxid de carboni (CO2) a les aules del nostre centre,
comparar les dades obtingudes i relacionar-les amb nivell de partícules de COVID-19,
és a dir, amb el risc de contagi.
Per l’inici del nou curs escolar, la Generalitat de Catalunya va establir un pla de prevenció
on s’acordaven unes mesures preventives, per tal d’evitar els contagis de COVID-19 entre
alumnes. Aquestes mesures consisteixen en:
● Rentat de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic, que té la funció de desinfectant.
● Distància de seguretat mínima de 2 m entre els alumnes, que s’ha de respectar
també en la col·locació de les taules.
● Presa de la temperatura corporal dels estudiants abans que entrin a la classe, per
assegurar l’absència de símptomes del virus.
● Reducció de la ràtio d’alumnes per aula i la formació de grups bombolla fixos, que
no s’han de barrejar en cap cas si es vol minvar la possibilitat de contagi.
● Ús de les mascaretes en tot moment excepte quan es menja a l’hora d’esbarjo, i
així prevenir la transmissió del virus per l’expulsió de gotes de saliva i mucositats.
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LA IMPORTÀNCIA DELS AEROSOLS
En respirar expulsem aerosols, partícules que es queden flotant a l’aire, les quals poden
ser sòlides o líquides. És important tenir en compte aquest factor a l’hora de garantir un
espai amb la menor possibilitat de contagi, ja que el contagi no és només causat pel
contacte o les gotes de saliva. Com bé sabem, segons els estudis de la Universitat de
Colorado, els aerosols que expulsa un contagiat de COVID-19 també es queden en
suspensió a l’aire, és per això, que la mesura del CO2 és un bon indicador per saber si
una aula està ben ventilada. Per tant, si una aula està ventilada amb freqüència, el nivell
de CO2 serà menor, el que ens indica que si l’aire es renova amb freqüència, la possibilitat
de contagi de la COVID-19 és menor.

Sabem que com més joves, menys afectació, que no és exactament el mateix que
transmissibilitat. Per tant un institut, per dir-ho així, és menys perillós que una residència
d'avis. Però sí que és un lloc perillós en el sentit que hi ha moltes persones de famílies
diferents, en un lloc tancat moltes hores junts (el que no s'ha de fer, vaja). Per tant és
importantíssim que fem bé les mesures anticovid, i en concret la ventilació.
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DISSENY DE L’EXPERIMENT
L'Institut Caterina Albert està format per dos edificis. El més característic és l’edifici
modernista que dóna al carrer de Rogent. Aquest va ser creat l’any 1892 i remodelat l’any
1911 pels arquitectes Pere Falqués i Llop i Antoni de Falguera Sivilla. Aquesta construcció
compta amb sostres grans i també grans finestres amb facilitat de ser obertes. Per altra
banda, el centre disposa d’un edifici més nou situat al carrer Provença, el qual va ser
construït a finals de l’època dels vuitanta. A diferència de l’edifici del carrer rogent, aquest
té uns sostres més baixos i les finestres més grans.
En l’edifici de Provença, trobem 4 plantes amb tres aules cadascuna. A més a més, també
hi ha el gimnàs, amb el que no treballarem en aquesta investigació, ja que per causa de la
COVID-19 el seu ús és molt reduït. La primera aula de cada pis consta de 145,24 m3,
mentre que la segona té 142,75 m3 i la tercera aula de 134,72 m3. Totes dotze aules tenen
petites diferències en la mida, però tenen aproximadament el mateix volum.
A diferència d’aquest últim, l’edifici modernista del carrer de Rogent, hi trobem aules més
característiques, amb mides i volums diferents. Aquest edifici té 3 plantes, les aules tenen
sostres molt alts i finestres també altes. A continuació us explicarem les característiques
de cada aula:
En la primera planta ens trobem amb la sala d’actes, el primer i el segon taller. Aquestes
aules tenen unes mesures més grans i més amples que en altres aules, ja que aquestes
són sales polivalents.
- Sala d’actes: 511, 80 m3
- Primer Taller: 542,07 m3
- Segon taller: 392,08m3
En la segona planta d’aquest pis ens trobem un seguit d’aules i de sales per a professors
que tenen unes mides més semblants. També hi ha el laboratori, una classe més gran que
la resta.
-

Aula 13: 161,40 m3
Aula 14: 201,47 m3
Aula 15: 191, 39 m3
Laboratori: 380,08 m3

-

Aula 16: 270, 81 m3
Aula 17: 261,90 m3
Aula 18: 204, 93 m3

En la planta tres de l’edifici modernista trobem unes aules amb uns volums ben bé
semblants, però amb petites diferències:
-

Aula 19 (francès): 132,02 m3
Aula 20: 163,82 m3
Aula 21: 190,87 m3
Aula 22 (anglès): 244,68 m3
Aula 23: 222,39 m3

-

Aula 24 (plàstica): 255,54 m3
Aula 25: 203,67 m3
Aula 26: 176, 46 m3
Aula 27: 131, 58 m3
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METODOLOGIA
L’Aranet 4 ha estat la clau en la nostra recerca.
Amb l’ajuda d’aquesta eina, ens hem dedicat
durant mesos a prendre mesures de les variables
que ens han semblat rellevants. El funcionament
ha sigut el següent: entrar a determinades aules,
prendre nota del necessari, deixar l’Aranet 4 a un
racó i tornar al cap de quinze minuts, per recollir
l’aparell i acabar d’anotar.
Les aules no eren escollides a l'atzar, sinó que atenien la nostra intenció inicial: completar
una comparativa de totes les sales actives de l'institut. Així doncs, mitjançant un estricte
recompte, hem aconseguit visitar totes aquestes aules un mínim de 2 vegades.
Totes les dades i observacions que recollíem cada cop que examinàvem una aula eren:
-

-

-

Temps en hores i minuts que els alumnes porten dins de l’aula. Com menys temps
porten, menys concentració d'aerosols se suposa que hi ha a l'aire.
Nombre de persones dins l’aula. En principi, com més persones, més
concentració de diòxid de carboni i, per tant, d'aerosols, hi ha a les aules.
(Normalment, a cada aula hi ha entre 20 i 25 persones, excepte alguns casos de
classes reduïdes on hi ha entre 10 i 15 persones).
Nivell de l’aula, o sigui, pis de l’edifici en què es troba (1r pis, 2n pis, etc.).
Porta: oberta, mig oberta o tancada? Important a tenir en atenció donat que la seva
posició permet la ventilació creuada a totes les aules de l'institut.
Volums de les diferents aules, en metres cúbics (m3), que poden influir en la
densitat de l’aire. Vam prendre mides i els vam calcular.
Alçada en metres (m) en la qual està col·locat l’Aranet 4. S'ha de mantenir
allunyat tant de finestres i portes com d'alumnes perquè els resultats no es vegin
alterats.
Àrea d’obertura, és a dir, l’àrea total, en metres quadrats (m2), de totes les
finestres obertes. Es té en compte el fet que una finestra estigui completament
oberta o només en part.

Mesures preses amb l’Aranet 4:
-

Concentració màxima de CO2 de l’aula en el període observat en parts per milió
(ppm).
Concentració de CO2 a l'exterior el mateix dia en parts per milió (ppm).
Temperatura a l’aula en qüestió en graus Celsius (ºC).
Pressió atmosfèrica en hectopascals (hPa).
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DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES DADES
Durant els disset dies hem posat l’Aranet per tal de mesurar el CO2 a les aules, hem pogut
obtenir un total de setanta registres. Hem obtingut aproximadament el mateix nombre de
dades pels dos edificis de l’institut, i a més a més, ens hem assegurat que totes les aules
analitzades tinguessin el mateix nombre de mesures de CO2, per així poder comparar-les
amb facilitat.
Aquest primer gràfic serveix per
comparar el nombre de persones d'una
aula (representat en barres) amb els
seus nivells de CO2 (línia groga). La línia
vermella indica el límit de diòxid de
carboni recomanat a l'aula, de manera
que puguem detectar les aules que el
sobrepassen fàcilment.
Com podem veure, les dues variables no
estan massa sincronitzades, i els punts
mínims i màxims d'una no coincideixen
amb els de l'altre.
En aquest altre gràfic, la comparació és
entre el volum de les aules (representat
en les barres blaves) i els seus nivells de
CO2 (torna a ser la línia groga).
Igual que abans, les dues variables
semblen independents entre elles, no hi
hem trobat relació.
Aquesta
vegada,
les
variables
comparades són els nivells de CO2 (línia
groga) a les aules i la seva àrea
d'obertura a través de les finestres
(columna blava).
Aquests resultats ens mostren una
relació indirecta entre les dues variables:
quan una de les dues variables creix
l'altra tendeix a decréixer, i a l'inrevés. Tot
i això, els punts màxims d'una constant
no coincideixen amb els mínims de l'altra.
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Aquest quart gràfic compara els nivells
de CO2 de les aules (línia groga) i la seva
àrea d'obertura a través de les portes
(columna blava).
Queda ben clar que les variables estan
relacionades: el gran pic que fa la línea
que representa els nivells de CO2 té lloc
a l'única aula amb la porta tancada.

En el següent gràfic podem veure la
comparació dels nivells de CO2 i l’àrea
d’obertura a través de les finestres. En
aquest cas, les mides són de les aules (1,
4, 7 i 10) de Provença, que com diem
anteriorment, tenen un volum més petit.
En aquest cas, les dues variables no
tenen gaire relació, a més a més els punts
àlgids no coincideixen.
El sisè gràfic ens compara les variants,
que com hem pogut comprovar, són les
que més influència han tingut. Hi hem
comparat dues aules de l’edifici de
Rogent, en concret les aules 14 i 15, que
tenen un volum semblant. Les columnes
blaves són l’àrea d’obertura de les
finestres, mentre que les columnes
verdes ens indiquen si la porta de l’aula
era oberta (en el cas de la columna) o no.
La línia groga ens marca la quantitat que
hi havia de CO2 en ppm.
En aquest gràfic és fàcil veure la relació que té l’únic cas amb la porta tancada i l’únic pic
de CO2.
Aquest gràfic ens torna a comparar dues
aules de l’edifici de Rogent, aquest cop,
però, són les aules 21 i 25 que també
tenen un volum similar. Com podem
comprovar en gairebé totes les mostres
els nivells de CO2 (línia groga) estaven
disparats, pensem que encara que alguna
de les aules tingués una gran àrea
d’obertura de les finestres (columna
blava), la porta (columna verda) no
estava oberta o al contrari.
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RESULTATS OBTINGUTS
Des d’un principi vam decidir estudiar moltes variables, pensant que aquestes ens podrien
aportar gran informació. Finalment hem pogut veure que no totes han estat útils, i hem
comprovat que no totes tenien una gran relació amb el que hem estudiat. La temperatura i
la pressió atmosfèrica, han estat algunes d’aquestes dades poc rellevants i les hem pogut
descartar. Per altra banda, hi ha hagut variables, que veiem que han sigut importants a
tenir en compte.
En els gràfics hem pogut comprovar que la concentració de CO2 a les aules depèn
principalment de l’àrea d’obertura de les finestres i si la porta està oberta o tancada.
Sobretot en l’últim gràfic (Aules 21 i 25 de l’edifici de Rogent), ha quedat ben clar que
només tenir la porta oberta, o bé tenir només les finestres obertes no és suficient per a
mantenir la ventilació adequada.
És per això que per garantir aquesta ventilació correcta i per tant menys quantitat de CO2,
és important que l’aire es renovi, i això es pot aconseguir mitjançant una “ventilació
creuada”. Per tenir una ventilació creuada és imprescindible que hi hagi com a mínim
dues obertures a banda i banda de l’aula. En el cas que per exemple només hi hagués
una finestra oberta, la velocitat de ventilació seria molt lenta, ja que l’aire que entraria no
podria sortir amb facilitat. En canvi, si hi ha dues obertures i es crea aquesta ventilació
creuada, la velocitat en què circula l’aire és molt més ràpida i
hi ha el corrent necessari perquè arribi a tots els espais i es
renovi l’aire. Finalment, perquè aquesta ventilació sigui molt
més eficaç, és important l'orientació en què està situat l’edifici
en qüestió, ja que si les obertures estan situades on hi ha
poca pressió de l’aire, serà molt més complicat que
aconseguir una bona ventilació
En aquesta imatge podem observar que si l’aire entra només
per un lloc, la velocitat en què circula és molt baixa.
D’altra banda, en aquesta segona imatge, podem observar que si hi ha dues obertures, la
velocitat en què circula l’aire és major i per tant hi ha una bona ventilació. A més a més
influeixen altres factors com l’àrea d’obertura de les finestres/portes i des d’on prové l’aire
d’entrada.
Font: https://blog.planreforma.com/que-es-y-como-conseguir-una-buena-ventilacion-cruzada/
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CONCLUSIONS
Després d’haver posat les hipòtesis sobre de la taula i d’haver analitzat les dades amb
deteniment, hem arribat a la conclusió del projecte. Durant tota aquesta investigació hem
pogut aprendre que per a reduir la possibilitat de contagi de la COVID-19 a través dels
aerosols és clau la ventilació creuada, la que garanteix una bona ventilació a les aules.
Com us hem explicat anteriorment, ens hem basat en la quantitat ppm de CO2 per aula
comparant-la amb la quantitat correcta per a una ventilació adient. Per tant, en el nostre
centre, Institut Caterina Albert, és important mantenir la porta oberta a més a més de les
finestres situades a la paret contrària de l’aula.
D’altra banda, alguns dels aspectes que en un principi vam tenir en compte no ens han
estat gaire útils, ja que no tenen gaire relació amb el que estàvem investigant, ni
aportaven cap comparació rellevant. Entre aquests aspectes podem trobar la pressió
atmosfèrica, la temperatura o el nombre de persones dins de l’aula.
Després de prendre les dades de les diferents aules, vam elaborar uns gràfics per
entendre millor els resultats obtinguts i trobar unes possibles solucions al problema. Tota
aquesta informació la vam transmetre, a través d’una videoconferència, al claustre de
professors de l’Institut Caterina Albert. Se'ls va ensenyar els resultats i els hi vam explicar
les mesures que s’haurien de prendre a totes les aules per reduir el CO2. El professorat va
aplicar les mesures a cada classe, explicant als alumnes com s’havia d’actuar. Des
d’aquell dia es té present el protocol que es va establir.
En el cas que haguéssim tingut més temps per a fer aquest projecte, ens hauria agradat
aprofundir en diversos temes, com per exemple, en poder prendre més mostres per a
comparar més dades o comprovar si les partícules de ppm que hi ha a l’exterior influeixen
en la nostra investigació. Una altra hipòtesi que ens hauria agradat posar a sobre de la
taula, si haguéssim tingut més temps, seria comprovar si el canvi del clima (comparant els
mesos d’hivern amb els de primavera o inicis d’estiu) afecta els paràmetres de ppm de
CO2 o proporciona una millor ventilació.
Per últim, el grup que hem fet aquesta investigació volíem comentar que ha estat una
experiència molt profitosa, ja que hem après a dur a terme una investigació de cap a peus
a més a més d’haver pogut participar durant la creació de les mesures de prevenció per la
COVID-19 al nostre centre. Estem agraïdes d’haver format part d’aquest projecte pel bé
comú.

ANNEX I:
Deixem aquí l’enllaç a la taula de dades obtingudes durant la investigació
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agOS9qb-9BQfiSl58qiILBhi2IXV9RqwQSRmGZ
H1tNQ/edit?usp=sharing
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